
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 
Số:            /PVHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Bắc Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 
V/v Tiếp tục tuyên truyền phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân đẩy mạnh thực 

hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công 

trực tuyến. 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn về 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 năm 2030” và Thông báo số 99/TB-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bắc Sơn về Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc 

Thiều, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ. 

 Phòng Văn hóa và thông tin huyện Bắc Sơn đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống thông tin 

cơ sở huyện, xã; Trang thông tin điện tử của huyện, của xã về 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”; Quyết định số 1911/QĐ-TTg 

ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành; Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.  

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (các nội dung tuyên 

truyền theo Văn bản số 435/UBND-VHTT ngày 01/4/2022). 

 3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

trước ngày 10 hằng tháng để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

 Phòng Văn hóa và thông tin huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 
Đỗ Thanh Loan 
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