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UY BAN NHAN DAN
TINH NINH BINH

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dôc 1p - Tr do - Hinh phüc

S: 51 /UBND-PVHCC

Ninh Blnh, ngày 071 tháng 11 nàm 2022

V/v tang cuOng các giài pháp triên khai
thuc hiên Dê an 06 trên dia bàn tinh

Kjnh giri:
- Các so, ban, ngành, hi, doàn th;
- Uy ban nhãn dan các huyn, thành phô.
Thuc hiên Thông báo kt lun cüa ThO tu'Ong ChInh phü, Phó Thu tixó'ng ChInh
phü tai Hi nghj so kt 6 tháng trin khai "D an Phát trin Ong di;ing dü 1iu ye dan
cu, djnh danh và xác thi;rc din tO phi;ic vi;i chuyn di s quc gia giai doan 20222025, tm nhIn dn näm 2030 (D an 06) và các hi nghj, cuc h9p, cong van chi dao
cüa Van phông ChInh phO v thñc dy thi;rc hin D an 06 (gOi kern). D dy manh
vic trin khai thirc hin D an 06 trên da bàn tinh trong nhung tháng cui nãm 2022,
tao tin d thi;rc hin trong nàm 2023 và nhU'ng nàm tip theo. Chü tjch UBND tinh
yêu cu Thu truOng các sO, ban, ngành, ChO tjch UBND huyn, thành phô tp trung
thi;rc hin mt so nhim vi trng tam sau:
1. Tang cuOng tuyên truyên sâu rng den các tang iOp nhân dan nhm nâng cao
nhân thi:rc v tiên Ich, kt qua thuc hiên D an 06, nhât là các tin Ich ngu'Oi dan, doanh
nghip duçc thi;t hithng; quán trit và vn dng di ngü Dãng viên, can b, cong chOc,
viên chOc, li;rc 1ung vu trang tai co sO; vn dng nguOi than, gia dInh huOng Ong thirc
hiên, tin tuOng, sO dung CáC djch vu cong trrc tuyn thông qua Ong ding VNeID, the
CCCD, tài khoàn djnh danh din tO, tài khoân djch vi;i cong tri;rc tuyên.
2. Lra chon It nht môt mô hInh dim v tin Ich thuc hiên nhiêm vi tai K
hoach s 46/KH-UBND ngày 1 1/3/2022 cOa UBND tinh v trin khai D an 06 trên
dja bàn tinh, nhu: Mo hInh v dy manh thuc hin djch vi;i cong tnrc tuyn; mO hlnh
tai CáC Co 5Ô' khám, chtta bnh ye triên khai the nhóm tin Ich tai D an 06; mô hInh
trin khai thirc hin hiu qua vic tip nhtn thông bao luu trO; mô hinh cp tài khoàn
an sinh xã hi; rnO hInh phi;ic vi;i dtp chO k' s& phi;ic vi;i thanh toán không dung tiM
mt tai các co sO giáo dye; mô hInh lam sach d0 lieu H tjch.... Hoàn thành Ii;ra ch9n
mô hinh dim truOc ngày 20/11/2022.
3. Các sO: Tu pháp, Lao dng - Thu'ong binh và Xã hi, Giao thông Vn tâi, Tài
nguyen và Môi truOng, Thông tin và Truyên thông, Bào him Xä hi tinh, Cong an
tInh khn truong hoàn thành các diM kin d thi;rc hin 04 djch vy con 1i trong 25
djch vy cong thiêt yu, gm: Lien thông Dang k' khai sinh - Dang k' thu'Ong trü Cp the bâo hiCrn y t cho trC dtthi 6 tui; lien thông Dang k9 khai tO - Xoá dang k'
thuOng trO - Tr Cp mai tang phi; cp di, cp lai Giy phép lái Xe; dang k' biM
dng v quyM scr dyng dt, quyM sO htru tài san gn tiM vOi dt do thay dM thông
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tin v ngui dupe cp giy chtrng nhn "dôi ten hoc giây t?Y pháp nhân, giây t
nhân than, dja chi".
Tnrng hçp dn ngày 15/12/2022 chua hoàn thành th1rc hin các djch vi nêu
trên thI báo cáo Cong an tinh (nêu rô nguyen nhân, d xuá'tphu'cing hu'&ng khcphyc,
xic l) d tng h9p báo cáo T cong tác D an 06 ChInh phü, UBND tinh.
Rieng di vi nhóm lien thông Dang k' khai sinh — dang k' thLthng trü — c.p
the BHYT cho tré dui 6 tuM: Trén co so' huâng dn cüa B Cong an, Cong an tinh
chü trI, ph6i hcp vO'i các CO. quail, don vj có lien quan nghiên cni thirc hin giãi pháp
không xác minh cho & hçp pháp d däng k' thu&ng trü cho tré em. Th&i han hoàn
thành tru&c ngày 15/12/2022.
4. S&Ytê
a) Chi dao các co Co y t lien quan dn h so sirc khOe ngu&i lái xe th.rc hin
kt ni Co so' dü lieu theo hi.róng dn cüa B Y t len h thng cüa B Giao thông
Vn tài thirc hin djch vii cong Cap di, cp 'ai Giy phép lái xe cOa B Giao thông
Vtn tái. Th&i gian hoàn thành tnr&c ngày 15/12/2022.
b) Tiêp tiic chi dao Các CO so' y t trên dja bàn so' dung the Can cithc cong dan
gn chip tIch hçp thông tin bào him y t trong khám bnh, ch&a bnh; dy mnh thanh
toán không dung tin mt trong thanh toán vin phi, bào dam miic tiêu theo Quyt djnh
s 27/QD-UBQGCSDS ngày 15/3/2022 cUa Uy ban Quc gia v chuyên di s.
5. So' Giáo dic và Dào tao
a) Phi hçip v&i So' Thông tin và Truyên thông, Cong an tinh và Trung tam do'
lieu quc gia v dan cu (B Cong an) cp chU' ki s cho can b quán 1' giáo dijc, giáo
viên trên toàn tinh. Th&i gian hoàn thành tru&c ngày 15/12/2022.
b) Dy manh vic thu h9c phi và thirc hin các khoân thu - chi khác qua phu'ong
tin din to', báo dam miic tiêu theo Quyt djnh s 27/QD-UBQGCSDS.
6. So' Lao dng Thu'ang binh và Xã hi: Chü trI, phi hçp vo'i Cong an tinh,
Ngân hang Nhà nu&c tinh, Bão him Xã hi tinh và So' Tài chInh nghiên cO'u, tao 1p
tài khoãn an sinh xä hi phiic v chi trà không dung tin mt trong thrc hin chInh
sách an sinh xã hi cho các di tuçing th hu'&ng bang ngun ngân sách nhà rnxo'c.
7. So' Thông tin và Truyn thông: Tip tVc cho' dng rà soát các h thng thông
tin, co so' do' lieu dáp o'ng các diu kin, yêu cu v kt ni, chia sé do' Iiu theo 1
trInh cüa D an 06 v 25 djch vii cong thit yu và 29 djch vi cong (Quyê't d,inh so'
422/QD-TTg ngày 04/4/2022 cza Thi tzthng ChInh phi) theo huo'ng dn k thut
trin khai D an 06 (Phiên ban 1.0,) tai Cong vAn s 1552/BTTTT-THH ngày
26/4/2022 cOa B Thông tin và Truyên thông và chi dao cüa UBND tinh tai Cong
vAn s 35/UBND-PVHCC ngày 0 1/7/2022 và Chinh pho' tai Thông báo s 342/TBVPCP ngày 01/11/2022.
7. COng an tinh ('co' quan thzthng try'c T cOng tác Dé an 06 cza UBND tinh)
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a) Chü trI, phi hop vOi các co quan, don vj có lien quan xây dirng dr thào, báo
cáo Uy ban nhân dan tinh trinh Ban Thung vi1 Tinh üy xem xét ban hành Nghj quyt
ye trin khai D an 06 trên dja bàn tinh d tio sr thng nht trong cong tác lãnh dao,
chi dao theo yeu cu cüa ChInh phü tai Thông báo s 33 1/TB-VPCP ngày
19/10/2022. Thii han hoàn thành truâc ngày 15/12/2022.
b) To chirc tuyên truyn, hithng dn thirc hin các ni dung lien quan dn np
S h khu theo quy djnh cüa Lut Cu trü và các van bàn hung dn Lut Cu trü; si:r
dung các djch vu cong qua các mg dyng nhu' VNeID, the CCCD, tài khoàn djnh
danh din tü; trin khai các giài pháp dam bào t5' 1 các ca s luu trü khai báo lu'u trü
qua irng diing VneID. Dng thyi, chü dng phM hap vi các hi, doàn th (theo
hithng buy dng tng içrc các ngun 1irc nhu: Thành viên T cong tác Dê an 06 cap
xã, Doàn Thanh niên, Hôi Ph ntt, Hôi Nông dan, Hi ngui cao tui ... thành mt
t trên dja bàn) tin hành rà soát chung, chun hóa, cp nht, lam sach dtr Iiu cho
tht cá hi viên, doàn viên d hoàn thin h sinh thai, b sung lam giàu dü 1iu dan Cu.
trên nn tang Co s& dü 1iu quc gia v dan cu.
c) Chü trI rà soát, hung din, kim tra tin d, kt qua thirc hin CáC nhim vii
du'çc giao cua co quan, don vj tai K hoach s 46/KH-UBND; xác djnh rO nhim vii
chua dam bâo tin d, nguyen nhân, giái pháp. Nghiên ciru d xu.t thành 1p Doàn
cong tác di hçc ttp kinh nghim tai the tinh, thành pM, fbi có nhiu bin pháp, giái
pháp hay thirc hin hiu qua D an 06. Roan thành truic ngày 3 1/12/2022.
d) Chü trI, pMi hap vi Sâ Ni vi và các co quan, don vj Co lien quan tng hap,
tham muu d xut UBND tinh khen thuing nhüng tp th& Ca nhân cO thành tIch xut
sc trong qua trInh thirc hin D an 06.
Các s&, ban, ngành, UBND các huyn, thành pM phát dng phong trào thi dua
thrc hin các mic tiêu, nhim vu cüa D an 06 t1r nay dn ht tháng 12 näm 2022.
K& qua hang tháng các co quail, don yj báo cáo v UBND tinh(qua Cong an tinh
Phông Cánh sat QLHC ve TTXH), d tng hap báo cáo Van phông ChInh phü và B
Cong an theo quy djnh./.
Noi nhân:
- Nhu' trén;
- Van phong ChInh phü (KSTTHC);
- B Cong an (Cic C06);
- Thu'Ong trrc Tinh Ciy;
- Lath dao UBND tinh;
- Cong an tinh;
- Cic Thuê tinli, NH Nhà nu'óc, BI{XH tinh,
Cong ty TNHH MTV Din 1iic Ninh BInh;
- Van phOng UBND tinh;
- Luii: VT, các VP, TH-CB, PVHCC;
Phg_HCC
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