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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,  

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn  

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 8/2022 

  

    Kính gửi:  

      - Văn phòng Chính phủ; 

      - Bộ Công an. 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP), Ban Chỉ đạo 

triển khai Đề án 06/CP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo kết quả triển khai, 

thực hiện trong tháng 8/2022, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh 

- UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 

06/CP tỉnh như sau: 

+ Công văn số 9384/UBND-VP ngày 05/8/2022 về việc đôn đốc các cở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực 

hiện Đề án 06/CP (phiên bản 1.0) theo các nhiệm vụ được giao. 

+ Công văn số 9612/UBND-VP ngày 10/08/2022 đôn đốc thực hiện 

hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 tại văn bản số 1552/BTTTT-THH của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

+ Công văn số 9656/UBND-VP ngày 11/08/2022 Giao Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện nhiệm vụ chủ trì kết nối với CSDLDC. 

- Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-BCĐ – 

ngày 11/08/2022 ban hành Quy chế họat động của Ban Chỉ đạo ĐA06 tỉnh. 

2. Kết quả thành lập Tổ công tác tại cấp huyện, xã, thôn/ấp/khu phố 

Đã hoàn thành việc thành lập 584 Tổ công tác. 
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 II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp 

ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư 

Thực hiện Công văn số 2571/BCA-C06 ngày 22/7/2022 của Bộ Công an, 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện rà soát, báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu của Luật cư trú về hạn chế 

xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về cư trú là 

điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính. 

2. Tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người 

dân trên môi trường điện tử 

Đã tiếp nhận và giải quyết 38.751 hồ sơ (tăng 160% so với tháng trước) 

trên cổng dịch vụ công, trong đó giải quyết đúng hạn 37.889 hồ sơ, quá hạn 

195  hồ sơ (tỉ lệ 0,5%). Có 1.599 doanh nghiệp và 36.604 cá nhân nộp hồ sơ 

trực tuyến; tiếp nhận 0 phản ánh từ người dân, doanh nghiệp về Dịch vụ công 

trực tuyến. 

3. Nhóm phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ 05 nhóm tiện ích 

3.1. Nhóm phục vụ phát triển công dân số; trong đó, kết quả một số nội 

dung như sau:  

- Thu nhận hồ sơ cấp 20.567 thẻ CCCD và 19.059 tài khoản định danh 

điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên cấp định danh điện tử cho 05 

nhóm:  

+ Nhóm ưu tiên số 1: Học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS và 

THPT quốc gia (công dân sinh năm 2004 và 2007): 663 hồ sơ. 

+ Nhóm ưu tiên số 2: Đối tượng chính sách (người nghèo và cận nghèo, 

người có công và người được hưởng theo Nghị quyết số 11): 2.535 hồ sơ. 

+ Nhóm ưu tiên số 3: Đối tượng trong độ tuổi ưu tiên đối với các đơn vị 

làm về lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông; cán bộ công chức, viên chức, 

lao động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; công nhân viên đang làm việc 

tại các khu công nghiệp, nhà máy...: 36 hồ sơ. 

+ Nhóm ưu tiên số 4: Đối tượng trong độ tuổi ưu tiên đối với các đơn vị 

làm về lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông; cán bộ công chức, viên chức, 

lao động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; công nhân viên đang làm việc 

tại các khu công nghiệp, nhà máy…: 4.583 hồ sơ. 
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+ Nhóm ưu tiên số 5: Công dân từ 23 tuổi trở lên chưa cấp CCCD: 

11.4439 hồ sơ. 

- Công tác triển khai Công văn số 931/BYT-BHXH ngày 28/02/2022 của 

Bộ Y tế: Công dân sử dụng thẻ CCCD dần thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế để 

phục vụ khám chữa bệnh:  Đã triển khai tại 48 cơ sở khám chữa bệnh, số lượt 

khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân: 2.947 lượt, kết quả tra cứu có dữ 

liệu: 2.027 lượt, đạt 68,8% 

3.2. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 

dữ liệu dân cư:  

Kết quả kết nối, chia sẻ thực hiện trong tháng theo lộ trình đề ra trong Đề 

án: Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện việc khắc phục các 

điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trong Biên bản làm việc ngày 07/4/2022 của Tổ 

công tác Bộ Công an. Hiện nay, các lỗi được nêu trên đã được khắc phục, đáp 

ứng an ninh, an toàn thông tin và sẵn sàng phối hợp với Tổ công tác của Bộ 

Công an thực hiện kiểm tra lại, sẵn sàng kết nối với hệ thống CSDLQG về DC. 

Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Tổ 

công tác Bộ Công an kiểm tra an ninh an toàn thông tin hệ thống trước khi kết 

nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. Làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”: Kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu làm sạch dữ liệu 

- Cập nhật CMND 9 số còn thiếu:  

+ Đã thực hiện: 3.027 trường hợp. 

- Rà soát điều chỉnh thông tin về chủ hộ: 

* Hộ không có chủ hộ: Đã thực hiện 360 trường hợp. 

* Hộ có trên 01 chủ hộ: đã thực hiện 05 trường hợp. 

- Xoá thông tin công dân trùng thông tin: 

+ Đã thực hiện: 06 trường hợp. 

- Hồ sơ nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn: 

+ Đã thiết lập hồ sơ: 46 trường hợp. 

+ Đã chuyển hồ sơ về PC06: 46 trường hợp. 

- Thông báo số định danh cá nhân cho công dân: 

+ Đã thông báo: 8.399 trường hợp. 

5. Công tác tuyên truyền về công tác triển khai Đề án 06/CP đối với 

người dân, cơ quan, doanh nghiệp 
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- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 10 tin, phóng sự trên sóng 

phát thanh, truyền hình và đăng tải clip phát thanh, truyền hình trên các trang 

thông tin điện tử tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề án 06/CP và dự án Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện thực 

hiện các tin bài, phóng sự tại địa phương. 

- Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh thực hiện 09 tin, bài, phóng sự 

đăng tải trên Chương trình An ninh BR-VT, Trang thông tin điện tử Công an 

tỉnh, Trang facebook Thanh niên Công an BR-VT. 08/08 Công an cấp huyện 

và 82/82 Công an cấp xã đã thực hiện công tác tuyên truyền. Hình thức tuyên 

truyền: Công an cấp huyện thực hiện việc tuyên truyền thông qua báo điện tử, 

mạng xã hội. Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký 

cư trú, cấp căn cước công dân và thông báo thời gian tổ chức cấp thẻ CCCD gắn 

chip và tài khoản định danh điện tử cho học sinh trên địa bàn thành phố. 

- Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã và các thôn, ấp, khu phố tuyên 

truyền thông qua  hệ thống loa phát thanh không dây của các đơn vị địa phương; 

thông qua các buổi họp giao ban khu phố, tổ dân phố tuyên truyền đến cán bộ ban 

điều hành khu phố, tổ dân phố, nhân dân lợi ích của dịch vụ công thiết yếu cũng 

như các quy trình để thực hiện các tiện ích trên dịch vụ công. 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG TỚI 

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát nguồn nhân 

lực, cơ sở hạ tầng, đường truyền, trang thiết bị của các sở, ngành, địa phương 

phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; thực 

hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ 

và các Bộ. 

2. Giao Công an tỉnh khẩn trương báo cáo Tổ công tác Bộ Công an để 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn 

hệ thống lần 2 trước khi kết nối với hệ thống CSDLQG về DC.  

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hợp nhất Cổng Dịch 

vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

4. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục thu thập, cập nhật, chỉnh 

sửa dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp với cán bộ cơ sởrà 

soát số nhân khẩu từ đủ 14 tuổi còn lại chưa được cấp Căn cước công dân gắn 

chíp điện tử (cả thường trú và tạm trú), để tiếp tục cấp Căn cước công dân, phấn 

đấu 100% công dân trong độ tuổi được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử 
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và cấp tài khoản khoản định danh điện tử, đặc biệt là cấp CCCD cho số học sinh 

sinh năm 2004 và 2007 tham dự các kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT. 

5. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của UBND tỉnh đến các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu; chuẩn bị các điều kiện 

sẵn sàng để kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư; thực hiện nghiêm quy trình truy cập 

hằng ngày vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra, giải 

quyết các trường hợp phát sinh trên hệ thống; rà soát nguồn nhân lực thực hiện 

Đề án 06, rà soát kết quả triển khai của 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 

06. 

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biên soạn, đăng phát tin bài, phóng 

sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về nội dung, mục đích, tầm quan 

trọng của Đề án 06. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Bộ Công an tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu 

về tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên dịch vụ công cho Công an địa phương, nghiệp vụ 

quản trị, vận hành, xử lý sự cố Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có 

phương án đảm bảo hoạt động ổn định của Hệ thống Cở sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tham mưu hoàn thiện chính 

sách về việc thực hiện yêu cầu của Luật cư trú về hạn chế xuất trình giấy tờ, tài 

liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về cư trú là điều kiện để thực hiện 

thủ tục hành chính. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tháng 8/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (C06, V01); 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT (UBND tỉnh, Công an tỉnh). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Văn Thọ 
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