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Kính gửi:  

- Các ngành, đoàn thể xã; 

- Các đơn vị trường học, trạm y tế xã. 

 

Thực hiện Công văn số 6481/UBND-NC, ngày 13/12/2022 về việc triển khai 

thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính phủ 

về kết luận của Phó Thủ tướng Võ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về 

thúc đẩy 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” (gọi tắt là Đề án 06); Công văn số 1888/UBND-NC ngày 23/12/2022 của 

UBND huyện Sông Hinh về triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP. Chủ 

tịch UBND xã yêu cầu các ban ngành khuẩn trương triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đề nghị các ban 

ngành không yêu cầu công dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo đúng quy định 

của Luật Cư trú và các văn bản hướng thi hành Luật Cư trú. 

2. Đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch 

vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06 và 29 dịch vụ công trực tuyến 

theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ 

chức thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh 

xã hội cho các đối tượng thụ hưỏng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đổi soát, làm 

sạch dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu an sinh xã hội và dữ liệu của các hội, đoàn thể 

theo hướng huy động tổng lực các nguồn lực như: Thành viên Tổ công tác Đề án 06 

cấp xã, thôn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... thành một tổ tập trung rà soát chung 

tất cả các dữ liệu cho hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông 

tin, đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Trạm y tế xã thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm y 

tế huyện về cấu trúc thông tin, dữ liệu và các yêu cầu kỹ thuật kết nối để triển khai 

kết nối cơ sở dữ liệu triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp tích hợp 

thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh;  

4. Căn cứ Hướng dẫn của Phòng Giáo dục đào tạo huyện, các đơn vị trường 

học thu học phí và thực hiện các khoản thu - chi khác qua phương tiện điện tử bảo 

đảm đúng mục tiêu, lộ trình của Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 

của ủy ban Quốc gia về chuyển đổi sổ. 
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5. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh, Công an huyện, Công 

an xã chủ trì phối hợp với Bộ phận Tư pháp, Bộ phận Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn triển khai thực hiện 

giải pháp không xác minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú cho trẻ em và thực 

hiện tích hợp, kết nối với phần mềm dịch vụ liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính 

“Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” 

và “Đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” do Bộ Công 

an xây dựng. 

Yêu cầu các bộ phận liên quan triền khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:  

- TT Đảng ủy;(b/c) 

- TT HĐND xã;(b/c) 

- CT, các PCT; 

- MT và các hội Đoàn thể xã;( Phối hợp) 

- Các ngành của UBND xã;( thực hiện) 

- Các Đơn vị trường học, trạm y tế xã;( thực hiện) 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Sương 
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