
KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022  

của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia  

trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023  

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/SGDĐT-TCHC ngày 02/02/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-TCT06 ngày 13/02/2023 của Tổ công tác Đề án 

06/CP huyện Đức Trọng về Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đức Trọng năm 2023; 

Công văn số 1027-CV/HU ngày 07/02/2023 của Huyện ủy Đức Trọng về tăng 

cường triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Công văn số 308/UBND-VP ngày 16/02/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng về tăng cường triển khai Đề án 06 trên địa 

bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến 

lĩnh vực do Phòng GDĐT phụ trách. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị 

có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án trọng tâm là phát triển ứng dụng 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt 

và lâu dài, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022-

2030.  

2. Thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phòng 

GDĐT và các trường học trực thuộc UBND huyện tích cực chủ động nghiên cứu 

Đề án. Công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ phải xác định 

rõ trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ 

trong chỉ đạo điều hành; kiểm tra, giám sát và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triến khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  
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1. Tổ chức phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về 

Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều 

lợi ích trước mắt và lâu dài, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số 

giai đoạn 2022-2030; tuyên truyền để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong ngành và học sinh sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập 

cổng dịch vụ công quốc gia; phổ biến, cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, sâu 

rộng về các nội dung liên quan đến Đề án 06/CP; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 

về Đề án 06/CP và tổ chức thực hiện trong toàn ngành 

2. Kết nối cơ sở dữ liệu của ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

3. Tiếp tục phối hợp với Hệ thống một cửa của UBND huyện cung cấp, 

đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành lên Cổng Dịch vụ công 

trong năm 2023.  

4. Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, dạy, học, 

kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ hệ thống thông tin 

quản lý GDĐT và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ sở dự liệu ngành Giáo dục 

(https://csdl.moet.gov.vn/) và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Lâm Đồng trên hệ 

thống vnedu (https://vnedu.vn/).  

6. Tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính kết nối với 

cơ sở dữ liệu của các ngành để cắt giảm các giấy tờ, thủ tục phục vụ hiệu quả 

người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; gắn số hóa với việc thực hiện 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân, 

doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ 

tục hành chính. 

7. Phấn đấu 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Phòng GDĐT 

được thực hiện trên môi trường mạng và có ký số (trừ các thủ tục hành chính đã 

được UBND huyện phê duyệt thực hiện tại đơn vị). Thực hiện số hóa và sử dụng 

kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông 

tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ 

sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các biểu mẫu, tờ khai…  

8. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ để triển khai thực hiện Đề án 

06/CP.  

- Các trường học trực thuộc UBND huyện rà soát, bổ sung hạ tầng công 

nghệ thông tin theo hướng dẫn tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số đối với cán bộ quản lý, giáo viên 

toàn ngành.  
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- Triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công 

mở rộng trong lĩnh vực học phí.  

9. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh 

mạng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng GDĐT  

- Căn cứ mục tiêu, nội dung, giải pháp tại Kế hoạch của Sở GDĐT và Kế 

hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn ngành 

giáo dục huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của kế hoạch theo phân cấp.  

- Rà soát, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành, sẵn sàng 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 

liệu dùng chung theo lộ trình của Đề án 06/CP. 

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng nguồn kinh phí hàng 

năm gửi UBND huyện thẩm định, phê duyệt để thực hiện kế hoạch này theo nhóm 

nhiệm vụ chung.  

- Đề xuất, kiến nghị UBND huyện điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch 

trong trường hợp cần thiết; tổng kết sau khi kết thúc thực hiện Kế hoạch. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện thực 

hiện thu phí không dùng tiền mặt; thời gian thực hiện: Quý I/2023 và thực hiện 

thường xuyên.  

- Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chỉ đạo 

các trường học trực thuộc đẩy mạnh việc làm CCCD, đăng ký cấp tài khoản định 

danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ưu tiên định danh điện tử 

mức 2). 

- Định kỳ, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các 

trường học trực thuộc UBND huyện; tổ chức đánh giá sơ kết và tổng kết, tổng 

hợp báo cáo UBND huyện và Sở GDĐT.  

3. Các trường học trực thuộc UBND huyện  

- Căn cứ mục tiêu, nội dung, giải pháp của kế hoạch này và chỉ đạo, hướng 

dẫn của các cơ quan cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

06/CP tại đơn vị (trong đó lưu ý đến dự toán kinh phí hằng năm triển khai để trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt).  

- Xây dựng các giải pháp tăng cường nguồn lực, kinh phí bảo đảm các điều 

kiện triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị.  

- Tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện; định kỳ trước ngày 15 hàng tháng 

báo cáo kết quả bằng văn bản gửi Phòng GDĐT (Thông qua bộ phận TC-HC, 
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email: pgdductrong.tchc@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Tổ 

công tác Đề án 06/CP 

- Hằng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch; tổ 

chức đánh giá sơ kết và tổng kết theo hướng dẫn của Phòng GDĐT và các cơ 

quan cấp trên.  

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong ngành GDĐT 

tạo năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 

- Tổ công tác Đề án 06 huyện; 

- Công an huyện (Đội CSQLHC TTXH); 

- Chi bộ Phòng GDĐT; 

- Lãnh đạo, CV Phòng GDĐT; 

- Các trường trực thuộc UBND huyện; 

- Trang TTĐT Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thái Quốc Hoàn 
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