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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền Đề án 06 về “phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Thực hiện Kế hoạch số 1138/KH-TCTDĐA06 ngày 13/10/2022 của Tổ công 
tác triển khai Đề án 06 về Mở đặt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải 
pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú 
năm 2022 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 
và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện 
Cẩm Giàng;

Thực hiện Hướng dẫn số 72/HD- VHTT ngày 03/11/2022 của Phòng Văn 
hóa Thông tin huyện Cẩm Giàng về tăng cường tuyên truyền Đề án 06 “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”

UBND xã Ngọc Liên Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đề án 06 “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” như sau:

I. Nội dung tuyên truyền:

1. Tuyên truyền lợi ích của việc triển khai Đề án 06 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     

-Tầm quan trọng của Đề án 06, tính cấp thiết của Đề án trong giai đoạn 
hiện nay.

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi đất nước đã chuyển sang giai đoạn 
thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, phát triển ứng dụng về dân 
cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát 
triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời 
xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 
là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đề án 06 là một trong 
những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay; việc phát triển ứng 
dụng dữ liệu điện tử có ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn như:
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 - Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ 
sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định 
danh cá nhân.

 - Góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, 
ngành, địa phương.

 - Tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành 
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

 - Tạo điều kiện thuận lợi và tạo nền tảng quan trọng để triển khai các dịch 
vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 - Góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, tiếp 
xúc với nhân dân, doanh nghiệp, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng trong việc 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 - Thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh.
 - Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến kết hợp, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là việc 
làm quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Hiện nay dịch vụ công trực tuyến đã tập 
trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu và đã triển khai tích hợp các giấy tờ 
công dân để sử dụng thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNeID, trong đó tích 
hợp thông tin bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ 
ngân hàng… từ đó tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch. Do đó khi tổ 
chức cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực cư 
trú, cấp căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói 
chung sẽ nhận được các lợi ích sau:

 + Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng thuận tiện 24/24 giờ trong ngày 
tại mọi địa điểm kết nối internet.

 + Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ
 + Chủ động các công việc khác của công dân
 + Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, thời hạn giải 

quyết, trả kết quả hồ sơ
+ Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ

2. Tuyên truyền người dân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID 
và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

 Tăng cường tuyên truyền người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID và 
kích hoạt tài khoản định danh điện tử đảm bảo mục tiêu 100% công dân trên 14 
tuổi kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

-  Mức độ 1:Đăng ký, kích hoạt mã định danh điện tử trực tuyến
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Công dân có thể tải, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh 
sử dụng hệ điều hành Android, IOS để kích hoạt, sử dụng tải khoản định danh 
điện tử mức độ 1.

Bước 1: Để tải app VNeID trên điện thoại, có thể truy cập vào CHPlay 
trên hệ điều hành Android, và App Storetrên hệ điều hành IOS.

Bước 2: Sau khi đã cài đặt xong ứng dụng, tiến hành mở app VNeID lên 
và thực hiện các thao tác đăng ký tài khoản bằng cách chọn Đăng ký.

Bước 3: Nhập số điện thoại và số CCCD/CMND > Chọn Đăng ký.
Bước 5: Nhập mã xác thực nhận được qua tin nhắn.
Bước 6: Sau đó sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu tài khoản 

VNeID gửi đến số điện thoại đã đăng ký
Tiến hành đăng nhập bằng cách nhập CCCD và nhập mật khẩu đã nhận 

được và sử dụng các tiện ích của ứng dụng.
- Mức độ 2: Đăng ký trực tiếp
Công dân mang theo các giấy tờ liên quan như: CCCD, Đăng ký ô tô, 

xe máy; Giấy phép lái xe, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,… đến trực tiếp cơ 
quan công an để làm các thủ tục đăng ký, kích hoạt và sử dụng các tiện ích 
của ứng dụng.

- Các tiện ích khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử 
dụng ứng dụng VNeID như: 

+ Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: Thông báo lưu trú, đăng ký thường 
trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký 
mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời 
gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khẩu cần giải quyết. thủ 
tục

+ Các tính năng nổi bật hiển thị trên ứng dụng VNeID như: Ví giấy tờ, 
thông báo lưu trú, tố giác tội phạm... giúp công dân có thể thay thế CCCD gắn 
chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp (Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo 
hiểm y tế...). Như vậy, khi công dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các 
giấy tờ phải mang theo, đồng thời dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính như 
thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển 
tiền...

II. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh của của xã, của thôn 
và các phương tiện thông tin đại chúng.

https://www.thegioididong.com/game-app/tai-vneid-ung-dung-khai-bao-di-chuyen-noi-dia-di-bien-250523
https://www.thegioididong.com/dtdd
https://www.thegioididong.com/game-app/tai-vneid-ung-dung-khai-bao-di-chuyen-noi-dia-di-bien-250523
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- Tăng cường viết tin, bài và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 
của xã; thường xuyên cập nhật số liệu cụ thể về tiến độ, kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 đã đề ra trong Kế hoạch “90 ngày, đêm”. 

- Tuyên truyền trực quan tại cơ sở y tế, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) xã để người dân kích hoạt tài khoản định 
danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID trong giải quyết các thủ tục hành 
chính, các giao dịch liên quan.

- Tuyên truyền bằng các hình thức khác đảm bảo phù hợp với tình hình thực 
tế tại cơ sở và đạt hiệu quả cao nhất như: thông qua hội nghị, các buổi sinh hoạt của 
các hội, đoàn thể; trên Trang thông tin điện tử; các trang mạng xã hội facebook, 
zalo… 

 Trên đây là hướng  tuyên truyền Đề án 06 về “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” của UBND xã Ngọc Liên./.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT huyện (b/c)
- TT ĐU; HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các ngành, đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm công Hậu
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