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         UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         SỞ Y TẾ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Số: 3993/KH-SYT                        Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

 tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 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 của ngành Y tế 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2272/KH-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu 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 Bình Thuận, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Thông qua công tác tuyên truyền nhằm khẳng định sự đúng đắn về chủ 

trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện 

Đề án 06; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong 

xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030, 

khuyến khích mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển, thúc đẩy ứng dụng 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển 

đổi số quốc gia . 

- Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn ngành, nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết 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; tuyên truyền đến người dân trong 

triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân 

tham gia thực hiện. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tuyên truyền cần phải được triển khai thường xuyên, liên tục, 

đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù 

hợp với từng đối tượng, nhằm tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi 

lan tỏa trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06. Thực hiện đúng mục tiêu, 

quan điểm chỉ đạo và định hướng, đảm bảo sự thống nhất giữa Trung ương và 

địa phương; đồng bộ, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng làm công tác tuyên 

truyền và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai Đề án 06 của toàn hệ 

thống chính trị. 

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, phải kịp thời, chính xác, có trọng tâm, trọng 
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điểm; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các 

hoạt động liên quan khi triển khai thực hiện Đề án. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát 

triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư. 

2. Tuyên truyền về 05 nhóm tiện ích của Đề án 06 gồm: tiện ích trong 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiện 

ích trong phát triển kinh tế, xã hội; tiện ích trong phục vụ công dân số; tiện ích 

hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân 

cư và tiện ích trong phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

3. Tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và người dân 

để nắm bắt và tham gia phối hợp, thực hiện đúng các nội dung Đề án 06, quy 

trình thực hiện các thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Khi sử 

dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc 

gia thì việc thực hiện thủ tục hành chính sẽ theo nguyên tắc không yêu cầu khai 

báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. Chú trọng tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, 

những tập thể, cá nhân điển hình và kết quả thực hiện của các đơn vị trong triển 

khai thực hiện Đề án 06. Đồng thời, xử lý các hành vi xuyên tạc, sai trái, vi 

phạm các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước 

liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Chuyên tải các thông tin tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử của 

Sở. 

2. Vận động công chức, viên chức, người lao động và người dân chia sẻ, 

đăng tải thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, 

youtube, fanpage...) về tiến trình triển khai thực hiện Đề án 06. 

3. Lựa chọn tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, trực quan phù hợp 

với từng nội dung cụ thể theo từng giai đoạn đã đề ra trong Đề án. 

IV. NỘI DUNG VÀ CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM 

1. Đợt 1 (từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2023): Tập trung tuyên truyền 

về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 và kết quả hoạt động của cả 

hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an Bình Thuận trong thực 

hiện nhiệm vụ triển khai Đề án. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, các văn bản liên quan nhằm 

nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động và người dân về 

vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06, tạo sự thống nhất về 

tư tưởng, sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, đồng thời kêu gọi các doanh 
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nghiệp chung tay góp sức đồng hành cùng triển khai thành công Đề án 06 trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền nêu bật những tiện ích, hiệu quả từ việc phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia đem lại cho đời sống xã hội, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến công tác 

quản lý Nhà nước, phục vụ quyền và lợi ích của người dân như: 

+ Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

+ Phát triển kinh tế, xã hội; 

+ Phục vụ công dân số; 

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

liệu dân cư; 

+ Ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

Việc kết nối, tích hợp và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện 

thủ tục hành chính giúp giảm thiểu các thủ tục; việc tích hợp các thông tin của 

công dân, doanh nghiệp… 

- Phối hợp tuyên truyền các kết quả hoạt động, vai trò tiên phong, gương 

mẫu đi đầu của lực lượng Công an toàn tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án 06 

gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong lực lượng Công an 

nhân dân và chuyển đổi phương thức thực hiện các mặt công tác từ thủ công 

sang ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu 

tranh, phòng, chống tội phạm và những lợi ích trong việc làm đầy cơ sở dự liệu 

của Hồ sơ sức khoẻ điện tử và ứng dụng sổ sức khoẻ điện tử trọng khám, chữa 

bệnh.  

- Tuyên truyền khuyến cáo, cảnh báo công chức, viên chức, người lao 

động và người dân không vi phạm các quy định, đồng thời kịp thời tố giác các 

hoạt động, hành vi phá hoại, xâm nhập lấy cắp dữ liệu cá nhân hoặc các việc làm 

vi phạm pháp luật khác trong khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân. Tuyên truyền 

quy định của pháp luật xung quanh việc khai thác, bảo đảm dữ liệu cá nhân và 

việc cần thiết ban hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như Nghị định quy 

định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định quy định về định danh và xác thực 

điện tử. 

- Chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, hành 

vi, hoạt động chống đối, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động 

về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 

hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong triển khai thực hiện Đề án 06. 

2. Đợt 2 (từ tháng 3/2023 đến hết năm 2025): Tuyên truyền thành 

tích, kết quả hoạt động của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện 

Đề án 06 và ứng dụng, hiệu quả của việc triển khai Đề án 06 trong đời sống. 
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- Tiếp tục tuyên truyền những ứng dụng, hiệu quả của việc triển khai thực 

hiện Đề án 06 vào đời sống xã hội và những kết quả hoạt động, thành tích của 

ngành Y tế trong triển khai thực hiện Đề án 06. 

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai 

thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời nêu bật sự cần thiết 

phải sửa đổi Luật Căn cước công dân phù hợp với tình hình mới và nội dung dự 

thảo sửa đổi của dự Luật này; tính cấp thiết cần xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá 

nhân nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội. Bổ sung các quy 

định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực 

hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế xã hội, 

phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Các phòng thuộc Sở 

Phối hợp cùng Văn phòng Sở thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ đề ra 

theo yêu cầu của Kế hoạch này. 

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền 

các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển, 

cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư và các nội dung 

nêu tại Mục II của Kế hoạch này (kèm theo Đề án 06); tiếp tục thực hiện việc 

làm đầy cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khoẻ điện tử và tuyên truyền cài đặt ứng dụng 

Sổ sức khoẻ điện tử (Công văn 3595/SYT-VP ngày 31/8/2021 của Sở Y tế)./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP.  

                        KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

                 Nguyễn Bá Tòng 

 


		2022-10-25T09:14:15+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận<syt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-25T09:14:26+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận<syt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




