
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:              /STTTT-TT 
V/v Triển khai một số nhiệm vụ của Đề án 06 

đối với Tổ công nghệ số cộng đồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- BQL Khu kinh tế tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về 

thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Thực hiện công văn số 175/TCT/XD6 ngày 19/10/2022 của Tổ Công tác 

triển khai Đề án 06 về việc phối hợp cơ quan Công an thực hiện một số biện 

pháp đẩy mạnh triển khai Đề án 06. Theo đó Tổ Công tác triển khai Đề án 06 

chỉ đạo cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong triển khai Đề 

án 06 trên địa bàn tỉnh. 

 Nhằm phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong triển khai 

thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú 

năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng kể từ ngày 

01/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các Tổ Công nghệ số Cộng 

đồng thuộc quyền quản lý tích cực, phối hợp với lực lượng Công an, nhất là 

Công an cấp xã trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các 

nội dung sau: 

- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn về Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng 

Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.quangninh.gov.vn/ và Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn  gắn với hướng dẫn người dân 

các kỹ năng cơ bản sử dụng trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Về nội 

dung này, trước đó Sở TT – TT đã cung cấp tài liệu hướng dẫn.  

- Vận động 100% người dân trên địa bàn đủ độ tuổi thực hiện đăng ký 

cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Định 

danh điện tử quốc gia (VNEID) trên điện thoại thông minh để đăng ký tài khoản 

định danh điện tử cấp 2, góp phần “làm giàu”, “làm sạch” dữ liệu dân cư (có tài 

liệu kèm theo) 

https://dichvucong.quangninh.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo triển khai theo Kế hoạch số 125/KH-UBND 

ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các địa phương, 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quan tâm, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Tổ Công tác 06 của tỉnh 

- Đ/c Phạm Văn Thành, PCT 

- Công an tỉnh 

- PC 06 (p/hợp) 

- Các đ/c GĐ, PGĐ Sở; 

- Phòng CNTT (t/hợp) 

- Lưu: VT, TT. 

     Đoàn Huyền 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hân 
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