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Số:            /UBND-VHTT 
V/v tăng cường tuyên truyền về Đề án 06, 

định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ 

công trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phủ Lý, ngày         tháng        năm  

 

 

Kính gửi:  

- Đài Phát thanh Thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

Căn cứ văn bản 729/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/7/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc tổ chức tuyên truyền về Đề án 06, định 

danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, UBND Thành phố có ý 

kiến như sau: 

1. Đài Phát thanh Thành phố 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên 

quan và của tỉnh về Đề án 06: Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 

02/3/2022 của UBND tỉnh về 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 số quốc gia 

giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, đặc biệt 05 nhóm tiện ích mang 

lại của Đề án 06, gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công 

dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 

dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là đối 

với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. 

 - Tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện hiệu 

quả Đề án 06; các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một 

cửa các cấp để nhân rộng trên toàn tỉnh. 
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- Tuyên truyền bằng pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử về 25 dịch vụ công 

thiết yếu, định danh, xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06 (có bản thiết kế kèm 

theo) theo địa chỉ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9in

Zt?usp=sharing 

2. UBND các phường, xã  

Chỉ đạo Đài Truyền thanh tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các 

nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh Thành phố. 

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT (để b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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