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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 số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Y tế 

 

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

Chính phủ về 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), Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 

03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án 06 tỉnh 

và ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 

tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác 

thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử thực hiện có hiệu quả 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 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 các cấp. 

2. Xác định các hoạt động cụ thể, lộ trình cụ thể, thời hạn hoàn thành và 

xác định rõ trách nhiệm các phòng, đơn vị thuộc Sở Y tế trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 06. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị 

a) Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 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 tại Sở Y tế. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.  

b) Tham mưu thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 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 tại Sở Y tế. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng, đơn vị liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.  

c) Phối hợp Công an tỉnh góp ý xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ 

đạo, Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 tỉnh. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022.  

d) Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về 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 và phổ biến hoạt động của Ban 

chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các phòng, đơn vị 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

đ) Phối hợp tổ chức Hội nghị 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 theo các nhiệm vụ được giao. 

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

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.  

2. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến 

thông tin dân cư 

a) Phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý đề xuất xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc quản lý, khai thác 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đầy đủ tính pháp lý để tổ chức triển 

khai thực hiện. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

b) Phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy 

định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực 

hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022. 

c) Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra cán bộ 

sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua 

việc kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, 

đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024. 
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3. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

a) Phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin 

công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai 

báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2022. 

b) Phối hợp triển khai các dịch vụ công thiết yếu bảo đảm thực hiện chuẩn 

hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác 

thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra và các phòng, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022. 

 c) Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa 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: Văn phòng và các phòng, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

d) Phối hợp theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định 

danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ 

thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

đ) Phối hợp rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông 

tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu 

khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra và các phòng, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

e) Phối hợp kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, 
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thực thi chức năng quản lý nhà nước. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

4. Phục vụ phát triển công dân số 

a) Hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện 

các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.  

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

b) Phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn 

vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử. 

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 3/2022. 

c) Phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn 

vị liên quan thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2022. 

5. Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 

a) Phối hợp khai thác thông tin tổng hợp, phân tích từ Trung tâm giám sát, 

điều hành thông minh (IOC) của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần 

hoạch định chính sách theo yêu cầu.  

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng và các phòng, đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2022. 

b) Phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

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

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Phối hợp tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, phát triển nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an 

ninh mạng. 

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

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên, chi sự 

nghiệp và chi đầu tư phát triển của Sở Y tế. Kinh phí tự cân đối và huy động hợp 

pháp khác của các đơn vị sự nghiệp y tế. 

- Kinh phí từ các dự án, thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, tài trợ, 
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giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể. 

- Nguồn xã hội hóa. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Tổ công tác 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 tại Sở Y tế; Thành viên là đại diện lãnh đạo 

các phòng, đơn vị có liên quan. Tổ Công tác có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ tại Đề án.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ vào nhiệm vụ được giao để 

triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất 

lượng, hiệu quả. 

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021. 

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh thông 

tin trong quá trình chuyển đổi số. 

3. Văn phòng phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để tham mưu 

giúp Giám đốc Sở Y tế, Ban chỉ đạo Triển khai Đề án 06 của Sở Y tế chỉ đạo, 

triển khai thực hiện Đề án 06. Đôn đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị triển 

khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này, nếu có 

phát sinh, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Văn phòng Sở để tổng hợp 

trình lãnh đạo Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Cục CNTT- Bộ Y tế; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Các phòng chức năng; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
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