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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 2030” 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2000 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; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai, quán triệt kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đặc biệt là 

người đứng đầu đơn vị; tuyên truyền vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân cùng tham gia triển khai Đề án, trọng tâm là phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội và chuyển đổi số quốc gia mang lại sự thành công của đề án. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của việc kết nối sử dụng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các cơ sở dữ liệu tài 

liệu tài nguyên và môi trường khác (thông tin liên quan đến công dân), kết nối chia 

sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh công tác cải cách 

thủ tục hành chính phục vụ giải quyết nhanh, gọn các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất 



2 

 

đai nhằm củng cố hoàn thiện dữ liệu dân cư theo chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm 

quyền trong lĩnh vực chuyển đổi số. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai kế hoạch thực hiện Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường, kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Sở, ban 

ngành và địa phương, Ủy ban nhân các huyện, thành phố Lạng Sơn để kết nối với 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các cơ sở 

dữ liệu tài nguyên và môi trường khác liên quan đến công dân, kịp thời cung cấp 

thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai mang nhiều 

tiện ích và lâu dài.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Đề án trọng tâm là 

phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Từng bước rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2023 phù hợp với kế hoạch chuyển đổi 

số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

4. Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số 

một cách linh hoạt, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích như sau:  

(1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến;  

(2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;  

(3) Phục vụ công dân số;  

(4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ 

liệu dân cư;  

(5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 
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5. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện 

đề án theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh 

lãng phí; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

và theo hướng của Công An tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông; tập trung 

thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, 

gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền triển khai nội dung 

kế hoạch này đảm bảo có hiệu quả. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, 

kịp thời phản ánh về Sở (qua Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Các P, ĐV thuộc Sở (t/h); 

- TT CNTTTN&MT (t/dõi); 

- Lưu: VT, TH.                                                                                                

 KT. GIÁM ĐỐC                  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Ngô Viết Hải 
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