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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ huyện ủy về đẩy mạnh triển khai 

các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của 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 huyện Gia Lộc

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 22/12/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương về 
đẩy mạnh triển khai  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” (gọi tắt là Đề án 06). Để tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh triển khai Đề 
án 06 trên địa bàn huyện Gia Lộc trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND 
huyện xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm 
vụ của Đề án số 06 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Duy trì quyết tâm chính trị cao và đảm bảo công tác chỉ đạo quyết liệt, 

nhất quán, xuyên suốt từ cấp huyện đến cơ sở, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa 
các ngành, các cấp. Quán triệt tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, 
dám làm, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ trong quá trình 
thực hiện Đề án số 06.

2.Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, phát huy trách nhiệm 
của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện Đề án 
06. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển 
đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ.

3. Xác định dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, là tài nguyên đặc biệt, việc bảo 
đảm "đúng, đủ, sạch, sống" có ý nghĩa sống còn của Dự án, cần phải được duy trì 
thường xuyên, quyết liệt. Từ dữ liệu dân cư, mở rộng kết nối, chia sẻ với các 
phòng, ban, ngành, góp phần làm giàu dữ liệu, góp phần hình thành kho dữ liệu 
của huyện, phục vụ quản trị thông minh. Đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ phát 
triển công dân số trên địa bàn huyện và hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, 
khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.

4. Đảm bảo nguồn nhân lực từ huyện đến các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu 
triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Có chính sách tổng thể xây dựng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trong đó, có nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ 
chuyển đổi số trên địa bàn huyện nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng. 
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5. Các cơ quan, ban, ngành không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh 
thư 9 số vì đã có trên mã QR và thẻ CCCD gắn chíp.

II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Công an huyện - Cơ quan trường trực Tổ công tác 
(1) Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử. 

Hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử (thực hiện thường xuyên).
(2) Phối hợp với phòng Tư pháp thực hiện đối sánh, đồng bộ thông tin dữ 

liệu hộ tịch vào CSDLQG về DC để làm giàu dữ liệu. (hoàn thành trước 
31/03/2023).

(3) Phối hợp với phòng Tư pháp huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, 
Trung tâm Y tế, phòng Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, 
tổ chức triển khai  02 nhóm dịch vụ công liên thông " Đăng ký khai tử - đăng ký 
thường trú- cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và " Đăng ký khai tử- xóa 
đăng ký thường trú- trợ cấp mai tang phí". (Thực hiện khi có sự chỉ đạo của Bộ 
Công an).

(4) Phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế, phòng Lao động thương 
binh và Xã hội, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, 
phòng Nội vụ, phòng Văn hóa Thông tin, Bảo hiểm xã hội.... thực hiện việc làm 
sạch dữ liệu giữa dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu CSDLQG về DC để phục vụ 
việc kết nối chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
(Hoàn thành trước tháng 6/2023).

(5) Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Văn hóa- Thông 
tin, Đài truyền thanh huyện tăng cường việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó cần phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi 
số cộng động và Bộ phận  một cửa các cấp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân 
giúp họ nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. 
(Thực hiện thường xuyên).

(6) Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, tham mưu đề xuất trang bị máy 
tính có kết nối mạng internet tại các điểm tập trung đông người để hướng dẫn, hỗ 
trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (bộ 
phận tiếp nhận một cửa, địa điểm phù hợp khác…) bảo đảm 100% các xã, thị trấn 
được bố trí máy tính tại các địa điểm giúp người dân thực hiện DVC trực tuyến, 
Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến tại các địa điểm triển khai, (Thực hiện thường xuyên).

(7) Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình 
tiếp nhận thông báo lưu trú tại Trung tâm Y tế huyện và các cơ sở kinh doanh 
khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn hướng dẫn 100% các cơ sở kinh doanh 
lưu trú trên địa bàn gồm: Nhà nghỉ, nhà trọ, thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến 
theo phần mềm do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an đã triển khai  
(hoàn thành trước 31/03/2023).
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(8) Chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà 
nghỉ, nhà trọ... phải thực hiện khai báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng 
dẫn của Bộ Công an (thời gian thực hiện thường xuyên).

(9) Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên 
quan xây dựng mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội để cấp tài khoản an sinh xã 
hội và hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt (hoàn thành trước 31/03/2023).

(10) Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật về việc hiển thị các thông tin 
trong thẻ căn cước công dân có gắn chíp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chính 
xác, đúng quy định pháp luật. ( hoàn thành trong quý I năm 2023).

(11). Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Văn hóa-Thông 
tin  sơ kết, tổng kết, báo cáo theo Đề án 06.

2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND-UBND huyện
(1) Chù trì, phối hợp với Công an huyện tham mưu với đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn 
huyện (hoàn thành trong tháng 02/2023).

(2) Tham mưu văn bản yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực 
lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân 
sử dụng DVC trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp (hoàn thành trong quý 
I/2023).

(3) Phối hợp với Công an huyện, phòng Văn hóa-Thông tin, UBND các xã, 
thị trấn, điều tra cơ bản đặc thù địa bàn để triển khai các mô hình dịch vụ công 
trực tuyến (tại các thôn, khu dân cư, nhà văn hóa...). (hoàn thành trong quý 
I/2023).

(4)  Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Văn hóa -Thông tin, UBND các xã, 
thị trấn đề xuất cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực 
tuyến (thực hiện trong năm 2023).

(5) Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính...) để số hóa dữ 
liệu tại bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn, tạo bộ dữ liệu dùng chung. Tập 
huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa.

(6) Chủ trì, phối hợp với Công an huyện hướng dẫn các phòng, ban, ngành, 
đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự 
nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công 
dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các thủ 
tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo 
đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Luật Cư trú và 
hướng dẫn tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH (tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên).
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3. Trách nhiệm của phòng Tư pháp
(1) Chủ trì, phối hợp với Công an huyện triển khai số hóa hộ tịch trên nền  

CSDLQG về DC theo Công văn số 2182/STP ngày 05/12/2022 của Sở tư pháp về 
hướng dẫn số hóa sổ hộ tịch (hoàn thành xong trước 31/03/2023).

(2) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, ban, ngành  tham mưu UBND huyện rà 
soát các văn bản pháp luật cần sửa đổi để bổ sung thực hiện Đề án 06 (thời gian 
thực hiện trước 31/ 3/2023)

(3) Đẩy mạnh việc sử dụng các thiết bị xác thực khách hàng trong các hoạt 
động của các tổ chức công chứng trên địa bàn

- Tham mưu văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn tiến hành sử 
dụng 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
(hoàn thành trước ngày 15/03/2023).

- Tham mưu chỉ đạo các tổ chức công chứng trên địa bàn triển khai thực 
hiện sử dụng 100% các giải pháp, thiết bị xác thực công dân thông qua thẻ CCCD 
phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công 
dân triển khai đầu tư các thiết bị xác minh danh tính, thông tin trên thẻ CCCD 
phục vụ hoạt động công chứng trên địa bàn, nhất là khi Sổ hộ khẩu hết giá trị sử 
dụng theo hướng dẫn của C06 - Bộ Công an (Hoàn thành trong quý I năm 2023).

4. Trách nhiệm của phòng Văn hóa- Thông tin
(1) Phối hợp với Công an huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể MTTQ, 

UBND các xã, thị trấn đánh giá sự cần thiết của các App ID tại địa bàn huyện để 
thống nhất sử dụng 01 app duy nhất là VNeID là app quốc gia (hoàn thành trong 
quý I/2023).

(2) Phối hợp với các đơn vị chức năng, đài truyền thanh, thực hiện công tác 
tuyên truyền về việc triển khai Đề án 06, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để người dân sử dụng VNeID tài khoản mức 2 tương đương với thẻ 
CCCD, BHYT. Đồng thời phối hợp với Công an huyện, triển khai tiện ích trên 
ứng dụng VNeID quốc gia với ứng dụng Smart Hải Dương và các dịch vụ ứng 
dụng cho công dân trên toàn huyện. Tuyên truyền sử dụng Căn cước công dân, 
thiết bị đọc QR Code, Chip trên thẻ Căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi của 
nhân dân khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 01/01/2023.

(3) Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật về việc hiển thị các thông tin 
trong thẻ căn cước công dân có gắn chíp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chính 
xác, đúng quy định pháp luật. ( hoàn thành trong quý I năm 2023).

(4) Phối hợp với Công an huyện đề nghị các nhà mạng trên địa bàn huyện 
thống nhất giải pháp xác thực thông tin thuê bao di động với CSDLQG về DC 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(5) Phối hợp phòng Tư pháp, Công an huyện trên cơ sở dữ liệu hộ tịch đã 
được nhập trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai giải pháp tạo 
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lập dữ liệu dùng chung theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh (thực hiện ngay 
sau khi sở Tư pháp hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư). 

(6) Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an huyện, UBND 
các xã, thị trấn triển khai mã QR tại các khu dân cư để tuyên truyền đến người dân 
hiểu về dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu và các nội 
dung tuyên truyền khác (Thực hiện thường xuyên).

(7) Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở y tế nhà nước 
hướng dẫn làm thủ tục, lập danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền cấp chữ kí số cho 
100% giáo viên, đội ngũ y tế trên địa bàn (Hoàn thành trong quý II/2023). Phối 
hợp với cơ quan, đơn vị có chức năng cấp chữ kí số tuyên truyền, hướng dẫn làm 
thủ tục cấp chữ kí số công cộng cho doanh nghiệp, người dân có nhu cầu.)

5. Trách nhiệm của phòng Nội vụ: 
Triển khai hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức cho 

cán bộ công viên chức huyện Gia Lộc:
(1) Cung cấp đầu mối, lập danh sách các cán bộ chưa có kiến thức về công 

nghệ thông tin, làm công tác chuyên môn Đề án 06 để cấp tài khoản để sử dụng 
phần mềm (Hoàn thành trong quý I năm 2023). 

(2) Phối hợp với Công an huyện, phòng Văn hóa-Thông tin, đánh giá thực 
trạng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các phòng, ban, ngành, theo yêu 
cầu về nghiệp vụ, công nghệ, (hoàn thành trong quý I năm 2023).

6. Trách nhiệm của Trung tâm Y tế
(1) Thống kê, cập nhật thông tin, dữ liệu về y sĩ, bác sĩ, trạm y tế, nhà thuốc, 

giường bệnh, trang thiết bị y tế....vào cơ sở dữ liệu của ngành y tế ; Phối hợp với 
Công an huyện làm sạch dữ liệu về y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
(hoàn thành trong quý I năm 2023). 

(2) Tiếp tục thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm 
chủng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, đúng 
quy định của pháp luật

(3)  Hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật dữ liệu nhóm thông tin 
cơ bản về y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định. Thực hiện 
việc chia sẻ một số trường thông tin của Sổ Sức khỏe điện tử hiển thị trên ứng 
dụng VNeID theo đúng quy định của pháp luật. (thời gian thực hiện trong quý 1 
năm 2023).

(4) Chỉ đạo, triển khai 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sử 
dụng thiết bị đọc mã QR đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng để phục vụ công 
dân khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng VneID.

(5) Chủ trì, phối hợp với Công an huyện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh 
trên địa bàn huyện khai báo lưu trú trên VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa 
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tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh 
nhân. (thực hiện trong quý 01/2023 và thường xuyên).

7. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Triển khai giải pháp thu, nộp học phí không dùng tiền mặt trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn:
(1) Thống kê số lượng giáo viên, các giải pháp thu nộp học phí mà các cơ sở 

giáo dục đang sử dụng trên địa bàn huyện ( hoàn thành trong quý I/2023).
(2) Phối hợp với Công an huyện triển khai, nhân rộng Mô hình điểm của 

Trường THCS Lê Thanh Nghị về phương pháp thu nộp học phí không dùng tiền 
mặt thống nhất trên địa bàn toàn huyện (bắt đầu thực hiện từ quý 01/2023).

8. Trách nhiệm của Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội
(1) Phối hợp với Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng 

Văn hóa-Thông tin và UBND các xã, thị trấn, triển khai đối sánh, làm sạch, đồng 
bộ dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, người có công trên địa bàn huyện với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư (hoàn thành trong quý 01 năm 2023).

(2) Phối hợp với Công an huyện triển khai cấp tài khoản an sinh, thực hiện 
chi trả các khoản trợ cấp qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an 
sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile 
money...) từ ngân sách nhà nước. ( hoàn thành trong quý 01 năm 2023).

9. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài chính- Kế hoạch 

thực hiện số hóa dữ liệu đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc 
gia trên địa bàn huyện Gia Lộc (hoàn thành trong quý II/2023).

10. Trách nhiệm phòng Kinh tế hạ tầng: Phối hợp với phòngTài nguyên 
và môi trường hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 
bất động sản để thực hiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở đã cấp trước năm 2009 với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia để phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, 
doanh nghiệp; kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm 
sạch, làm giàu dữ liệu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. (hoàn thành 
trong quý II năm 2023). 

11. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn 
(1) Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để người dân sử dụng VNeID tài khoản định danh điện tử mức 2 tương 
đương với thẻ Căn cước công dân, bảo hiểm y tế trong qua trình giao dịch, thực 
hiện thủ tục hành chính, chấp nhận việc người dân sử dụng tài khoản Định danh 
điện tử mức 2 thay thế các giấy tờ tùy thân thông qua tài khoản VNeID. (Thực 
hiện thường xuyên).
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(2) Điều tra cơ bản đặc thù của từng vùng trên địa bàn để triển khai mô hình 
dịch vụ công phù hợp, thực tế và có hiệu quả ( tại khu dân cư, xóm, thôn...). ( 
hoàn thành trong quý I/2023).

(3) Cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực 
tuyến. ( thực hiện trong năm 2023 ).

(4) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc sử dụng Căn cước công 
dân, thiết bị đọc QR Code, Chip trên thẻ Căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi 
của nhân dân khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 01/01/2023.

(5) Bố trí tại các điểm tiếp dân, bộ phận một cửa 01 máy tính kết nối mạng 
internet để hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ 
công trực tuyến cho công dân.( Hoàn thành trong quý 1/2023).

(6) Bố trí kinh phí hỗ trợ trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để các Tổ 
công tác triển khai Đề án 06 tại địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
được giao.

 (7) Huy động nguồn nhân lực để làm sạch các dữ liệu của ngành Tư pháp, 
Lao động thương binh và Xã hội, y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu các hội, đoàn thể 
theo thời gian quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, phân công và đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện, gửi về Tổ công tác Đề 
án 06 huyện (qua Công an huyện) trước ngày 31/03/2023  để theo dõi, đồng thời 
có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng tuần, tháng theo quy định.

2. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 
huyện, phòng Văn hóa Thông tin và các thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện có 
trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ triển khai, 
thực hiện của các đơn vị tại Kế hoạch này, tập hợp kết quả báo cáo Tổ Đề án 06 
tỉnh theo quy định. Công an huyện - Tổ phó thường trực - là đầu mối có trách 
nhiệm thường xuyên trao đổi với (Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư), Bộ Công 
an để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cập nhật các giải pháp triển 
khai trong quá trình thực hiện Đề án 06 và báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 
06 huyện chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Tổ Đề án 06 tỉnh;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đơn vị, phòng, Ban, ngành;
- Thành viên Tổ công tác ĐA06  huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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