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BÁO CÁO 

Sơ kết 01 năm tình hình, kết quả 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”  

Trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 

Thực hiện Công văn số 5312/TCTTKĐA06 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Cao Bằng về việc Xây dựng báo cáo 

Tổng kết năm 2022 kết quả triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ; Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 thành phố Cao Bằng báo cáo Kết quả Sơ kết 01 năm tình 

hình, kết quả 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” (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Cao Bằng như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI  

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

1.1. Kết quả chung 

- Về cơ chế chỉ đạo của UBND Thành phố: Ngay khi nhận được Kế hoạch 

số 492/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 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 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch triển khai đề án, thành lập các 

tổ công tác triển khai Đề án, ban hành Quy chế hoạt động của các tổ công tác các 

cấp(1) đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND phường, xã 

                                                           
1 UBND thành phố ban hành các văn bản sau: (1) Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 18/3/2022 

của UBND thành phố 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 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành 

phố Cao Bằng. (2) Quyết định số 711/QĐ-UBND, ngày 21/3/2022 về việc 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 thành phố Cao Bằng. (3) Quyết định số 840/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2022 về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụchuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 thành phố Cao Bằng. (4) Quyết định số 842/QĐ-UBND, ngày 31/3/2022 về việc Ban 

hành Quy chế hoạt động của 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 

thành phố Cao Bằng. (5) Công văn số 622/UBND-NC, ngày 31/3/2022 về Hướng dẫn thành lập Tổ công 

tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, phường. (6) Công văn số 690/TCTTKĐA, ngày 

08/4/2022 về triển khai thực hiện Đề án thành phố Cao Bằng. (7) Công văn số 959/UBND-NC về việc 
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thực hiện triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án nói chung và nhiệm vụ về triển 

khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói riêng nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý cư trú, quản lý tạm trú trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác phối 

hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong việc triển 

khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói riêng nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý cư trú, quản lý tạm trú trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác phối 

hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong việc triển 

khai thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, 

quản lý CCCD, đặc biệt là Đề án 06/CP, chú trọng công tác tuyên truyền về Đề 

án 06 trong các cơ quan, đoàn thể và nhân dân. 

- Về chế độ báo cáo: Tổ công tác Đề án 06 thành phố đã đề ra định kỳ báo 

cáo của các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường: báo cáo tháng, báo 

cáo 06 tháng, 9 tháng, báo cáo năm. Kết quả thực hiện gửi về Cơ quan thường 

trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố (qua Công an thành phố) để tổng 

hợp, hoàn thiện báo cáo trình chủ tịch UBND thành phố phê duyệt. 

1.2. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các phường, xã 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành 

phố, của các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố (theo ngành dọc). 

Các đơn vị chủ động triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 81/KH-UBND, 

ngày 18/3/2022 của UBND thành phố 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 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Cao Bằng. 

Kết quả:  

- 11/11 UBND phường xã đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP và 

quyết định thành lập tổ công tác cấp xã, ban hành quy chế hoạt động của tổ công 

                                                           
chấn chỉnh công tác tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06/CP. (8) Công văn số 1206/TCTTKĐA ngày 

07/6/2022 về Đôn đốc thực hiện Công văn số 690/TCTTKĐA ngày 08/4/2022 về Triển khai Kế hoạch 

thực hiện Đề án 06/CP. (9) Báo cáo 312/BC-TCTTKĐA ngày 29/6/2022 Sơ kết tình hình thực hiện Đề 

án 06 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng. (10) Quyết định 1722/QĐ-TCTTKĐA06 

ngày 08/7/2022 về việc thành lập Tổ giúp việc 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 thành phố Cao Bằng. (11) Kế hoạch 222/KH-UBND ngày 21/7/2022 về mở đợt cao 

điểm cấp CCCD và TK ĐDDT trên địa bàn thành phố Cao Bằng. (12) Công văn 4068/TCTTKĐA ngày 

13/10/2022 về việc rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng 

căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân. 

(13) Công văn số 2484/UBND-CA ngày 19/10/2022 về việc cung cấp thông tin người cao tuổi phục vụ 

Đề án 06. (14) Kế hoạch 316/KH-UBND ngày 31/10/2022 về Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm Triển 

khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 

2020 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. (15)  Công văn 2996/UBND-CA ngày 05/12/2022 về việc triển khai 

một số nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Cao Bằng. (16) 

Kế hoạch 354/KH-TCTTKĐA ngày 07/12/2022 về hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng. 
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tác. 118/118 tổ xóm đã thành lập tổ công tác cấp tổ /xóm, hoạt động với đầy đủ 

thành phần và thực hiện quy chế họp Tổ công tác, báo cáo 1 tháng/lần. 

 - Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân 

theo Đề án 06/CP của các cơ quan, ban, ngành trong thời gian qua cụ thể: Công 

an thành phố đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 08/08 dịch 

vụ thuộc thẩm quyền (Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ 

Căn cước công dân; Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; Đăng ký thường trú; Đăng 

ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú, Đăng ký, cấp biển số mô tô, 

xe gắn máy; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội), Phòng Tư pháp triển khai thực hiện 

04/06 dịch vụ (Đăng ký khai sinh; Đăng ký khai tử; Đăng ký kết hôn).  

2. Về công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển 

khai tuyên truyền đến toàn thể quần chúng Nhân dân về các nội dung cơ bản của 

Đề án 06, 25 dịch vụ công thiết yếu, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua 

ứng dụng VNeID: Tuyên truyền 39 bài đăng trên mạng xã hội, tổ chức 22 lượt 

tuyên truyền tại các phường, xã và 216 lượt tuyên truyền tại các tổ, xóm với hơn 

18.000 lượt nghe. Phối hợp với Đoàn thanh niên và các cơ quan đơn vị đẩy mạnh 

tuyên truyền thực hiện Đề án 06: Lập 2 Ki ốt Thanh niên chuyển đổi số nhân ngày 

chuyển đổi số quốc gia tuyên truyền 720 người về Đề án 06 và kích hoạt định 

danh điện tử. 

- Đại đa số người dân đều ủng hộ và thấy được lợi ích cũng như tầm quan 

trọng của Đề án 06, nhất là trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính được rút 

gọn, lấy người dân làm trung tâm, nhiều tiện ích, dịch vụ đa dạng được cung cấp 

trên môi trường điện tử. 

- Tuy nhiên người dân trên địa bàn có trình độ văn hóa, nhận thức, thu nhập 

bình quân không đồng đều dẫn tới việc mua sắm, sử dụng thiết bị công nghệ, sử 

dụng thiết bị máy tính, internet có nơi còn hạn chế. Người dân đa phần chưa có 

thói quen sử dụng công nghệ, máy tính, internet để giải quyết các thủ tục hành 

chính Nhà nước; việc tạo tài khoản và các bước tiến hành dịch vụ công còn mới 

lạ đối với người dân dẫn đến việc các dịch vụ được cung cấp trên môi trường điện 

tử chưa được người dân ưu tiên sử dụng so với phương thức truyền thống. 

3. Về hoàn thiện thể chế 

- Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố đã ban hành Công văn số 

2426/TCTTKĐA ngày 13/10/2022 về việc Rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy 

định yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng Căn cước, định danh điện tử, dữ 

liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân, tham 

mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2819/UBND-TP ngày 21/11/2022 

về việc rà soát quy định của các Thông tư, phát hiện các vướng mắc, bất cập, 
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những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và đề xuất giải pháp hợp lý gửi 

đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và thành viên tổ công tác triển khai Đề án 

06 thành phố Cao Bằng. Kết quả rà soát còn 02 lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Tư 

pháp vẫn tồn tại quy định yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

giấy trong thực hiện các giao dịch, thủ tục. Theo đó, Tổ công tác triển khai Đề án 

06 thành phố đã tham mưu UBND thành phố đưa ra hướng xử lý theo nội dung 

Báo cáo số 814/BC-UBND ngày 16/12/2022 về việc rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ 

các quy định yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để sử dụng Căn cước, định 

danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho 

công dân. 

- Ban hành thông báo số 1328/TB-TCTTKĐA ngày 14/12/2022 về các 

Phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng từ ngày 

01/01/2023 phổ biến đến toàn bộ thành viên Tổ công tác triển khai đề án và Nhân 

dân đến cấp tổ, xóm. 

4. Về Kết quả thực hiện Dịch vụ công (DVC) và các nhóm tiện ích 

 

* Kết quả công tác Công an: 

- Kết quả cấp CCCD: Thu 55.855 hồ sơ, trong đó:  

- Bàn giao 46.720 thẻ CCCD cho người dân. 

- Cấp tài khoản định danh điện tử cho 14.686 trường hợp. 

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú:  

+ Thường trú: 4.332 hồ sơ (trong đó số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ 

công là 2.280 hồ sơ đạt 52,63%); 

+ Tạm trú: 2.138 hồ sơ (trong đó số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công 

là 1.374 hồ sơ đạt 64.27%); 

+ Tạm vắng: 127 hồ sơ (trong đó số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công 

là 0 hồ sơ); 

+ Lưu trú: 125.563 hồ sơ (trong đó số hồ sơ thực hiện trên dịch vụ công và 

dịch vụ thông báo lưu trú của VNPT là 113.625 hồ sơ đạt 90,49%) 

- Lập tài khoản và hướng dẫn thông báo lưu trú cho 128 cơ sở kinh doanh 

lưu trú. 

- Số hóa 4.062 hồ sơ cư trú. 

- Cập nhật biến động dân cư: 7.302 nhân khẩu, 360 hộ. 
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- Tiếp tục chú trọng công tác làm sạch dữ liệu dân cư, triển khai rà soát, đối 

chiếu, cập nhật, bổ sung, đồng bộ thông tin công dân đảm bảo “đúng, đủ, sạch, 

sống”: Cập nhật chứng minh nhân dân 9 số cho hơn 100 trường hợp, cập nhật hơn 

1.500 dữ liệu phạm nhân, làm sạch hơn 4.000 dữ liệu tiêm chủng, bổ sung hơn 

1.200 trường hợp công dân thiếu trường thông tin, làm sạch dữ liệu bảo hiểm y tế 

công nhân các khu công nghiệp hơn 500 trường hợp, xóa trùng thông tin công dân 

được hơn 40 trường hợp công dân trùng thông tin trong và ngoài tỉnh, Cập nhật 

các dữ liệu an sinh xã hội, hội người cao tuổi, hội nông dân hơn 6.876 trường hợp. 

- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực GTTT, Các thủ tục 

trong lĩnh vực giao thông cung cấp trên dịch vụ công: 

+ Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy: 60 hồ sơ trực tuyến; 

+ Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): 85 hồ sơ trực tuyến = 266.250.000đ 

(hai trăm linh sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

* Kết quả dịch vụ công trong lĩnh vực Tư pháp: 

+ Đăng ký khai sinh: 1.353 hồ sơ trực tuyến; 

+ Đăng ký khai tử: 710 hồ sơ trực tuyến; 

+ Đăng ký kết hôn: 524 hồ sơ trực tuyến; 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm:  

- Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 

túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai thực hiện Đề án 06. 

- Tổ công tác triển khai đề án 06 đã sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung đề án và kế 

hoạch thực hiện đề án của UBND thành phố Cao Bằng. 

- Các cơ quan, đơn vị cơ bản chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đề án 

và thành lập tổ công tác tại cơ quan, đơn vị, ban hành quy chế hoạt động của tổ 

công tác cơ bản đảm bảo thời gian theo kế hoạch. 

2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Đường truyền dữ liệu không ổn định, phần mềm thường xuyên bị lỗi gây 

nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua cổng 

dịch vụ công. 

- Trình độ cán bộ và nguồn nhân lực thực hiện dịch vụ công còn hạn chế. 

- Các đơn vị chưa đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo gây khó khăn cho 

công tác tổng hợp và đánh giá số liệu. 
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3. Kiến nghị, đề xuất: UBND cấp tỉnh tiếp tục có văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo kịp thời để triển khai thực hiện đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện đề án, quyết tâm hoàn thành các nội 

dung công việc theo đúng tiến độ đề ra. 

2. Tập trung nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về 

thực hiện Đề án 06 và các nội dung liên quan.  

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của 

việc thực hiện Đề án 06. 

4. Chỉ đạo các thành viên Tổ công tác các cấp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, kịp thời phát 

hiện những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót để chấn chỉnh, đề xuất các biện pháp 

giải quyết. 

Trên đây là báo cáo Sơ kết 01 năm kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 

năm 2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Công an tỉnh Cao Bằng; 

- Thường trực thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các Phòng ban UBND TP; 

- Thành viên TCT triển khai Đề án 06 TP; 

- Lưu: CATP, VP UBND thành phố. 

TM. TỔ CÔNG TÁC 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Quốc Trung 
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