
 

 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-SNV Quảng Trị, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi quốc gia” năm 2023  

 

Thực hiện văn bản số 47/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi quốc gia” tỉnh Quảng Trị năm 2023, 

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện tại Sở với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của 

Sở Nội vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 27/02/2023 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi quốc gia” tỉnh Quảng Trị năm 

2023. 

Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến, tạo thuận lợi nhất cho các đối tượng tham gia xử lý TTHC. Áp dụng ứng 

dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với ngành 

Nội vụ; góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn 

thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; 

phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. 

2. Yêu cầu 

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung 

của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi quốc gia” đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Sở. 

Trong tổ chức thực hiện cần đảm bảo chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Quyết liệt trong chỉ đạo, xác định 

rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt đối với từng phòng, ban, 

trung tâm và từng công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời phải đảm bảo 

hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ, 
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nghiêm túc quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật. 

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Đề án nhằm nâng cao 

nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia để triển khai thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định. 

+ Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, trung tâm. Văn phòng Sở và phòng 

TCHC các ban, trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh chủ trì trong việc thông tin, tuyên 

truyền về nội dung của Đề án. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tập 

thể; giao ban, thông tin đầu tuần. 

2. Hoàn thành việc nâng cấp phần mềm và làm sạch dữ liệu về đội ngũ 

CBCCVC tỉnh Quảng Trị để kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

CBCCVC theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 983/QĐ-TTg 

ngày 25/6/2020. 

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng, phòng CCVC và các đơn vị liên quan.  

+ Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Bộ Nội vụ, hoàn thành trong năm 

2023. 

3. Thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và 

sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính. 

+ Đơn vị thực hiện: Các bộ phận có TTHC phát sinh hướng dẫn tổ chức, 

công dân số hóa hồ sơ trước khi nộp vào Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

thực hiện ký số và trả kết quả xử lý TTHC bằng tài liệu điện tử. Văn phòng Sở 

hướng dẫn công chức trực tại quầy ở Trung tâm phục vụ HCC tỉnh hướng dẫn 

hoặc trực tiếp thực hiện số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận hồ sơ. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai dịch vụ công thiết 

yếu đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến công dân, đặc biệt là thủ tục 

thi tuyển công chức. 

+ Đơn vị thực hiện: Các bộ phận có phát sinh TTHC liên quan đến tổ chức, 

công dân mà thông tin, số liệu có liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

chủ động rà soát, đề xuất các trường thông tin, số liệu cần trích xuất hoặc đới 
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chiếu, kiểm tra với thông tin, số liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Văn 

phòng Sở tổng hợp kết quả rà soát và kiến nghị của các phòng, ban, trung tâm về 

việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phối hợp các cơ quan liên 

quan tổ chức thực hiện việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

phục vụ công tác chuyên môn và công tác điều hành, chỉ đạo. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các phòng, ban, trung tâm theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời cụ thể hóa thành các 

nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 

được giao. 

- Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Văn phòng 

Sở trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Giao Văn phòng 

Sở theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị, xem đây là một tiêu chí 

để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng năm./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 Ngô Quang Chiến 
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