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 Ninh Phước, ngày     tháng 12 năm 2022
Số         - CV/HU

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy

              Kính gửi: - UBND huyện Ninh Phước,
                  - Các cơ quan, ban, ngành huyện,
          - Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện,
                  - Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 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” trên địa bàn 
tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính 
quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong triển khai thực hiện Đề 
án 06/CP, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của 
người đứng đầu các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP 
theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn quản lý; gắn với công tác quán triệt 
và triển khai  có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc 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”. Duy trì 
quyết tâm chính trị cao và bảo đảm công tác chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên 
suốt từ huyện đến cơ sở; sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, chặt chẽ, có trách 
nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện và giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phải xác định việc thực hiện Đề án 06/CP là 
trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý của các ngành, các cấp. Quán triệt tinh 
thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất  
là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ trong quá trình thực hiện Đề 
án 06/CP với phương châm “pháp luật đi trước một bước và có tính dự báo”, bảo 
đảm các bước đi mới của Đề án 06/CP được thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện 
chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ, trong đó, ưu tiên 
các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06/CP. Chỉ đạo giải 
quyết, tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức 
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thực hiện và về hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn, nhân lực, góp phần 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, trước mắt là hoàn thành các 
mục tiêu trong năm 2022, tạo nền tảng để thực hiện các năm tiếp theo. Thực hiện 
đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm duy trì cơ sở dữ liệu dân cư  “đúng, đủ, 
sạch, sống” để mở rộng kết nối, chia sẻ với các ngành một cách đồng bộ, thống 
nhất để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06/CP đề ra. Đẩy mạnh ứng 
dụng phục vụ phát triển công dân số, xã hội số, kinh tế số, Chính phủ số trên địa 
bàn huyện và hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 
dữ liệu dân cư.

3.  Quan tâm bảo đảm nguồn lực từ huyện đến cơ sở, nhất là cấp xã nhằm 
đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP thời gian tới, trọng tâm 
là:

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn gắn liền 
với công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn huyện; bố trí 
cán bộ đúng chuyên ngành đào tạo, nhất là trong rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ khi 
chuyển đổi từ các nhiệm vụ thủ công sang thực hiện quy trình điện tử phục vụ cải 
cách hành chính, chuyển đổi số.

- Ưu tiên bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để triển khai nhanh, 
hiệu quả và đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06/CP đã đề ra. Trước mắt đầu tư tập 
trung theo đúng quy định của pháp luật để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu 
sót về hạ tầng, công nghệ, phục vụ kết nối dữ liệu và thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến.

4. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm 
quan trọng và lợi ích mang lại của Đề án 06/CP đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên, Nhân dân một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa 
bàn; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các kênh truyền 
thông, mạng xã hội, trực quan, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, cộng đồng... Phát huy 
vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, nhất 
là Tổ công tác Đề án 06/CP các cấp, Tổ công nghệ số cộng đồng trong chỉ đạo và 
tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến đã được triển khai và đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua 
ứng dụng VneID di động hoặc đến cơ quan Công an để làm thủ tục cấp căn cước 
công dân và cấp tài khoản định danh điện tử. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên 
chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc đăng ký tài khoản định danh điện tử thông 
qua ứng dụng VneID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền về Đề 
án 06/CP, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
theo dõi, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc liên 
quan đến quá trình thực hiện.
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6. Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp chặt 
chẽ, có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương trong huyện triển 
khai thực hiện đạt kết quả Đề án 06/CP trên phạm vi địa bàn huyện; đồng thời là 
lực lượng xung kích, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06/CP. Đề xuất thực 
hiện chế độ, chính sách phù hợp, kịp thời động viên, khen thưởng lực lượng trực 
tiếp tham mưu, thực hiện, nhất là ở cơ sở.

Yêu cầu UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính 
trị-xã hội và các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội 
dung công văn  này.

Nơi nhận
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
-  Như trên,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Hữu Tuấn
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