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KẾ HOẠCH
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 năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Lào
Cai 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.
Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 08/4/2022 của Ban chỉ đạo Đề
án số 06 về kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện 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.
Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 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 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; kế hoạch số 67/KH-UBND ngày
18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; khắc phục những tồn tại, hạn
chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan.
- Hoạt động bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác động tích
cực đến ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển
đổi số quốc gia qua đó có tác động tích cực đến thúc đảy sản xuất, phát triển
kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế - xã hội.
II. Nội dung công việc
1. Phối hợp với Công an tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu
quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu
quốc gia về quả lý tài sản, thu nhập với Cơ sở Quốc gia về dân cư, hệ thống
định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin

giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và
làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ 1 và phòng Thanh tra phòng chống
tham nhũng
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Thanh tra Chính phủ.
2. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Thanh tra tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng nghiệp vụ.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Thanh tra Chính phủ.
III. Tổ chức thực hiện
1. Giao Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng nghiệp
vụ thực hiện các nội dung Kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định; định kỳ
trước ngày 16 hàng tháng báo cáo về Công an tỉnh (qua phòng Cảnh sát
QLHC về TTXH), Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thanh tra viên – Văn phòng Thanh tra tỉnh tham
mưu giúp lãnh đạo thực hiện Kế hoạch này. (số điện thoại: 0888334366; mail:
natuan-tt@laocai.gov.vn)
2. Các Nghiệp vụ: Chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc
thuộc trách nhiệm được giao tại Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị
trong việc thực hiện các nội dung liên quan (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng về dân cư, định
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Thanh
tra tỉnh Lào Cai./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Các phòng Nghiệp vụ;
- Lưu: VT, VP.
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