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BÁO CÁO 

Sơ kết triển khai, thực hiện Đề án 06 huyện 6 tháng đầu năm, phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1463/BCĐ, ngày 01/6/2022 của Ban Chỉ đạo Đề 

án 06 tỉnh Điện Biên về việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 trong 

06 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 

21/3/2022 về việc triển khai thực hiện 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 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; Quyết định số 

574/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai 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 621/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 

triển khai Đề án 06; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc 

thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án 06. 

- Ban hành Quyết định số 1181/QĐ-BCĐ ngày 29/4/2022 về việc ban hành 

quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 huyện Tủa 

Chùa; Kế hoạch số 684/KH-BCĐ ngày 24/5/2022 về tuyên truyền đề án phát 

triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 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 

trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 

- Ngày 12/04/2022 Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa đã họp, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai 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. 

 2. Công tác phối hợp, thực hiện Đề án 06 

 2.1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Ban hành Kế hoạch số 214/KH-

CAH ngày 25/2/2022 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 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 389/KH-CAH ngày 29/3/2022 về việc cấp 

CCCD và định danh điện tử cho công dân phục vụ hiệu quả các tiện ích của Đề 

án 06; Kế hoạch số 163/KH-CAH ngày 15/2/2022 triển khai dịch vụ công trực 
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tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân; Công văn số 

728/CAH ngày 31/5/2022 về việc hướng dẫn làm sạch dữ liệu tiêm chủng và rà 

soát công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm CCCD trong thực hiện Đề án 06; 

Công văn số 663/CAH ngày 17/5/2022 về việc phối hợp với Trung tâm viễn 

thông 3 và Viettelpost Tủa Chùa xác định sim thuê bao chính chủ để thực hiện 

làm định danh điện tử; Công văn 800/BCĐ ngày 9/6/2022 của thường trực ban 

chỉ đạo (CAH) về việc Chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng trong công tác làm 

sạch dữ liệu tiêm chủng, vận động công dân đến làm CCCD; Công văn số 

843/TTBCĐ ngày 14/6/2022 của thường trực ban chỉ đạo (CAH) về việc trang 

cấp thiết bị để tổ chức mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến. 

2.2. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 

- Trung tâm Y tế: Ban hành Công văn 332/UBND-YT của Trung tâm Y tế 

Tủa Chùa ngày 06/5/2022 về triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 

và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu Vacxin”. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Ban hành Công văn số 66/CV-VHTT ngày 

18/5/2022 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện về việc tăng cường công tác 

tuyên truyền về triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt đề án phát triển dữ 

liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Kế hoạch số 30/KH-PGDĐT ngày 

28/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tủa Chùa về triển khai thực hiện Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Tủa Chùa. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người 

dân trên môi trường điện tử 

1.1. Kết quả rà soát, đánh giá hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực 

Ban Chỉ đạo đề án 06 huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát thực trạng lĩnh 

vực ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá khả năng triển khai, thực hiện các 

nhiệm vụ của Đề án 06 như sau: 

- Về trang thiết bị: Toàn huyện có 69 máy tính sử dụng cho Đề án 06 

(trong lực lượng Công an 16 máy; các cơ quan, ban ngành huyện 53 máy), các 

máy tính kết nối mạng Lan 100%, kết nối Internet 100%, 64 máy in, 21 máy 

Scan, 02 bộ máy thu nhận CCCD gồm 04 máy tính xách tay, 03 máy in (đã hỏng 

và đã báo cáo Công an tỉnh), 02 máy ảnh. Tuy nhiên, hệ thống các máy tính này 

đang thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, chưa có máy tính kết nối 

Intrenet dùng riêng cho công tác triển khai thực hiện dịch vụ công.  

- Về nguồn nhân lực: Tổng số 136 người (trong đó lực lượng Công an 73 

đồng chí; các cơ quan, ban ngành 63 người), (Chi tiết biểu đính kèm). 



3 

 

 

- Hệ thống hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng việc 

kết nối, chia sẻ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ dịch công 

trực tuyến và chuyển đổi số quốc gia. 

 1.2. Kết quả triển khai dịch vụ công 

- Tổng số dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện, cấp xã đang thực hiện trên hệ thống thông tin trong giải 

quyết TTHC 11/25 dịch vụ đạt 44%, trong đó giai đoạn 1 triển khai được 11/11 

dịch vụ công đạt 100% , cụ thể: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 9 thủ tục 

(đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký khai sinh, 

khai tử, đăng ký kết hôn, thông báo kết quả xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh 

vực giao thông, đăng ký, quản lý phương tiện; cấp đổi, lại CCCD); dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 là 1 thủ tục (thông báo lưu trú).  

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 1.583, đúng hạn là 1.583, cụ thể: 

+ Đăng ký khai sinh qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 908/908 đạt 100%; 

+ Đăng ký kết hôn qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 215/215 đạt 100%; 

+ Đăng ký khai tử qua cổng dịch vụ công trực tuyến: 84/84 đạt 100%; 

+ Đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công 151/1559 đạt 10.19%; 

+ Đăng ký tạm trú qua cổng dịch vụ công: 22/154 đạt 14.28 %; 

+ Cấp mới, đổi, lại căn cước công dân qua cổng dịch vụ công: 2/2679 đạt 0.074%; 

+ Khai báo tạm vắng qua cổng dịch vụ công: 7/312 đạt 2.24 %; 

+ Thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công: 194/220 đạt 88.18 %; 

+ Đăng ký, quản lý phương tiện qua cổng dịch vụ công: Không; 

+ Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): Không. 

+ Xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số khi đã được cấp thẻ CCCD: Không 

 - Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công 1.583/6.131 đạt 

25,8 % tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. 

( Ba hạng mục đăng ký phương tiện, thu nộp tiền xử phạt nguội, xác nhận 

số CMND 9 số do mới triển khai lắp đặt hạ tầng thiết bị nên chưa có kết quả 

thực hiện qua cổng dịch vụ công) 

2. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, công dân số (tính 

đến ngày 18/6/2022) 

- Tính đến thời điểm chốt số liệu báo cáo đã thu nhận 38.108/42.553 hồ sơ 

cấp CCCD (đạt 89,55%), còn lại 4.445 phải thu nhận, trong đó: Số có mặt tại địa 

phương chưa thu nhận 2.716 công dân, số vắng mặt tại địa phương 1.729 công dân.  

- Kết quả tích hợp tài khoản định danh điện tử và thu nhận hồ sơ tài khoản 

định danh điện tử cho 4.015 trường hợp. 

- Tiếp nhận và trả thẻ CCCD kịp thời cho 36.403 công dân đạt 95.5%. 
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- Phối hợp Ngân hàng VietinBank cấp tài khoản ngân hàng cho 1.183 

trường hợp tiến tới sử dụng thanh toán khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

- Phối hợp với 2 đơn vị cung ứng mạng Vietel và Vinaphone hỗ trợ phát 

sim miễn phí cho 89 trường hợp, chuyển đổi sim thuê bao chính chủ cho 215 

trường hợp. 

- Việc thực hiện thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp 

điện tử tại các cơ sở Y tế trên toàn huyện là 1.241 trường hợp, số có thông tin 

trùng khớp với dữ liệu dân cư là 328 trường hợp. 

3. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm 

giàu dữ liệu dân cư 

- Tổng số dữ liệu dân cư trên hệ thống của huyện Tủa Chùa: 62.869 dữ liệu, 

đã tiến hành làm sạch và đồng bộ vào hệ thống 62.859 dữ liệu (đạt 99,98%).  

- Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Trung tâm Y tế rà soát, cập nhật 

làm sạch dữ liệu đã tiêm chủng vào hệ thống. Kết quả đã cập nhật, bổ sung thông 

tin, đồng bộ 6.838/7.571 (tính cả 3 mũi tiêm)  

- Còn 733 trường hợp chưa tiến hành làm sạch được dữ liệu tiêm chủng 

do: công dân không có thông tin cơ bản, sai địa chỉ nơi cư trú, sai ngày tháng 

năm sinh. Thường trực Ban Chỉ đạo đã có Công văn 800/BCĐ ngày 9/6/2022 

hướng dẫn giải quyết cụ thể theo hướng tra cứu tài khoản công an huyện, tra cứu 

từ số điện thoại công dân, xác minh trao đổi các đơn vị khác để lấy thông tin 

công dân… 

- Đối với công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, thường trực Ban Chỉ đạo (Công an huyện) chỉ đạo lực lượng 

Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin 

dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. 

- Cấp thông báo 16.800 số định danh cá nhân cho số công dân dưới 14 tuổi 

đảm bảo 100% cho công dân phục vụ giao dịch và tiêm chủng Vắcxin Covid-19.  

4. Công tác tuyên truyền về công tác triển khai Đề án 06 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác 

tuyên truyền Đề án 06, cụ thể:  

- Cấp huyện: 

+ Công an huyện: Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các nội dung 

của Đề án 06 cho 12/12 tổ công tác từ cấp xã, thị trấn đến tổ công tác cấp thôn, bản 

với tổng 650 thành viên tham gia, đăng 02 bài tuyên truyền trên trang fanpage 

facebook của công an huyện với 14.696 lượt tiếp cận và 207 lượt tương tác. 

+ Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện: Treo 16 băng 

rôn khẩu hiệu; 12 lượt tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động bằng 03 thứ 

tiếng (Kinh, Mông, Thái); hằng ngày tuyên truyền trên loa phát thanh với tần 

suất 1 lượt/ngày từ huyện đến thôn, bản, tổ dân phố. 

+ Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 
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Truyền hình huyện xây dựng 8 tin bài, 01 phóng sự cộng tác đăng trên Trang 

thông tin điện tử tổng hợp của huyện và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Cấp xã: Trực tiếp tuyên truyền thông qua họp tổ dân phố, thôn, bản với 

hơn 100 lượt và trên 8000 người nghe; Công an xã đăng 17 tin tuyên truyền trên 

trang fanpage facebook của Công an xã, thị trấn với hơn 5.400 lượt tương tác. 

5. Một số nội dung chưa hoàn thành 

- Về cơ bản 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai được 11/11 dịch vụ công 

thiết yếu theo đúng lộ trình, kế hoạch, không có hạng mục dịch vụ công thiết yếu 

nào chưa thực hiện được trong tổng số 11 dịch vụ công phải thực hiện ở giai đoạn 

1 của Đề án. Tuy nhiên số lượng hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ công của một số 

hạng mục đạt tỷ lệ thấp, có 3 hạng mục đã triển khai nhưng chưa có hồ sơ đăng 

ký qua cổng dịch vụ công quốc gia là đăng ký quản lý phương tiện, Thu tiền nộp 

phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi 

hình (phạt nguội), xác nhận số CMND 9 số khi đã được cấp thẻ CCCD. 

- Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, công 

dân số còn chưa giải quyết được dứt điểm cụ thể dữ liệu sau tiêm chủng của cơ 

quan y tế chuyển sang phối hợp rà soát phục vụ xác thực, cấp hộ chiếu vaccine. 

 - Không có chỉ tiêu nào không thực hiện được. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm: Việc triển khai Đề án 06 được Thường trực Huyện ủy, 

HĐND; lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát 

sao; Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 06 của huyện được thành lập 

và đi vào hoạt động đã kịp thời phát huy công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. 

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Một số cơ quan, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo chưa thực hiện tốt chế 

độ thông tin báo cáo định kỳ, khó khăn cho tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện 

Đề án 06 

- Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của một số cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể, UBND cấp xã còn chưa cao, chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 1 của 

Đề án. 

- Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu; thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện 

tử chưa hoàn thành theo tiến độ. 

2.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Hệ thống hạ tầng thông tin thuộc nhiều đơn vị quản lý, trang cấp qua 

nhiều giai đoạn nay trưng dụng thực hiện Đề án nên không đồng bộ, nhiều máy 

tính làm việc kiêm nhiều nhiệm vụ nên khó khăn trong quá trình triển khai, thực 

hiện; việc kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống của các dịch vụ công ngoài lực 

lượng Công an còn chậm, chưa chuyển sang giai đoạn kết nối, vận hành. 
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- Việc đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến và định danh 

điện tử phải sử dụng số điện thoại chính chủ, tuy nhiên nhiều người dân vẫn sử 

dụng sim rác nên chưa thực hiện được.  

2.3. Nguyên nhân 

- Việc ban hành các văn bản tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06 

huyện của một số cơ quan thành viên Ban chỉ đạo còn hạn chế, qua theo dõi 6 

tháng đầu năm có 4/10 cơ quan thành viên Ban chỉ đạo có các văn bản phối hợp 

và kế hoạch triển khai thực hiện gồm: Công an huyện, Trung tâm y tế, Phòng 

Giáo dục-Đào tạo và Phòng Văn Hóa - Thông tin. 

- Việc thực hiện các chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính qua cổng 

dịch vụ công quốc gia phụ thuộc vào người dân kê khai mở tài khoản và nộp 

hồ sơ trực tuyến, tuy nhiên điều kiện kinh tế của công dân trên địa bàn huyện 

còn nhiều khó khăn, việc sử dụng thiết bị Smartphone còn chiếm tỉ lệ thấp, 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc tiếp cận và thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến chưa cao, công dân không tự đăng ký được tài 

khoản để nộp hồ sơ trực tuyến mà đa phần do cán bộ chuyên môn thực hiện 

thay người dân các thủ tục mức độ 3, mức độ 4. 

- Việc thực hiện rà soát làm sạch dữ liệu tiêm chủng không thực hiện 

đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an về việc rà soát trước 

khi tiến hành tiêm chủng. 

- Công tác tuyên truyền đã được triển khai, thực hiện, tuy nhiên nhiều 

người dân chưa nắm được những tiện ích, quyền lợi được hưởng theo Đề án 06. 

Người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp trụ sở cơ quan hành chính các cấp để 

thực hiện các thủ tục hành chính, do vậy nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến để thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện còn thấp. 

- Trình độ, nhận thức, điều kiện của người dân về công nghệ thông tin 

hiện nay còn hạn chế, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa; một số thôn, bản chưa 

có điện, chưa phủ sóng internet... do vậy việc tiếp cận với các thủ tục hành chính 

trên Cổng dịch vụ công gặp nhiều khó khăn. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Phấn đấu hoàn thành các hạng mục chỉ tiêu chưa hoàn thành ở giai đoạn 

1, đồng thời đề ra các nội dung cần phải thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các hạng 

mục đề ra theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: 

1. Hoàn thành việc trang bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng để tiếp nhận, thực hiện 

tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. 

2. Triển khai mô hình điểm truy cập dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn Thị trấn. 

3. Hoàn thành việc đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực phục vụ công tác 

tiếp nhận giải quyết thủ hành chính trên công dịch vụ công trực tuyến. 

4. Hoàn thành các mốc chỉ tiêu theo kế hoạch tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính qua cổng dịch vụ công theo từng giai đoạn. 
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5. Rà soát hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu sau tiêm chủng của cơ 

quan Y tế để cập nhật, đồng bộ dữ liệu, phục vụ cấp hộ chiếu Vaccine. 

6. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân trong độ tuổi 

quy định, kết hợp tích hợp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên 

- Triển khai, tích hợp đối với các thủ tục hành chính liên thông giữa đăng 

ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp BHYT cho trẻ e dưới 6 tuổi và liên thông 

thủ tục hành chính đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - cấp mai táng phí 

trên hệ thống dịch vụ công theo đúng quy định, đảm bảo sự kết nối, chia sẻ với cơ 

sở DLQG về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia của tỉnh với phần mềm chuyên 

ngành của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ lao động-Thương binh và Xã hội. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn các hạng mục kinh phí cần thực hiện trong 

quá trình triển khai Đề án để địa phương chủ động bố trí kinh phí hoạt động cho 

cấp huyện, cấp xã. 

- Phân bổ kinh phí cho địa phương để triển khai, thực hiện các hạng mục 

của Đề án 06; hướng dẫn việc thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính 

trên cổng dịch vụ công. 

2. Đề nghị các sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ sớm ban 

hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho ngành dọc địa phương để địa 

phương triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06; tham mưu, đề 

xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của bộ, 

ngành cho phù hợp với yêu cầu của việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

 Trên đây là Báo cáo sơ kết triển khai, thực hiện Đề án 06 huyện 6 tháng 

đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa./. 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Đề án 06 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

TRƯỞNG BAN  
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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Biểu nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

(kèm theo Báo cáo số       /BC-BCĐ ngày      /7/2022 của BCĐ Đề án 06 huyện Tủa Chùa) 

 

STT Cấp Đơn vị Nguồn nhân 

lực thực hiện 

1 

Huyện 

Văn Phòng HĐND-UBND 2 

2 Công an huyện 18 

3 Phòng Tư Pháp 3 

4 Phòng Nội Vụ 2 

5 Phòng Văn hóa và Thông tin 1 

6 Phòng Tài chính - Kế hoạch 2 

7 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình 2 

8 Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 

9 Bảo hiểm xã hội 2 

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 

11 Trung tâm Y tế 2 

12 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2 

12 

Xã 

Công an xã 55 

13 Tư pháp - hộ tịch 18 

14 Văn hóa - xã hội 12 

15 Địa chính - Xây dựng 12 

Tổng   136 
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