
KẾ HOẠCH  
Tuyên truyền 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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 09/02/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 09/KH-TCT06 của Tổ Công tác Đề 
án 06 huyện Đức Trọng về tuyên truyền 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 Đức Trọng; Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động và học sinh về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trong phục vụ 

chuyển đổi số và những giá trị, lợi ích mang lại; giúp đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục và học sinh thấy rõ việc áp dụng công nghệ là thiết thực, hữu ích 

và từng bước thay đổi tư duy, thói quen giải quyết thủ tục hành chính từ trực tiếp 
sang trực tuyến. 

- Huy động sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục và học sinh trong toàn ngành; tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức, 

doanh nghiệp và nhân dân, sự đồng thuận của toàn thể xã hội để tổ chức triển khai 
thực hiện thành công Đề án 06 trong ngành Giáo dục. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục, đặt đưới sự 

lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, trường học; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng và 
phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, trường học. 

- Áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với 
tình hình, điều kiện thực tiễn của cơ quan Phòng GDĐT và các trường học; nội 

dung tuyên truyền phải được chuẩn bị chu đáo, súc tích, ngắn gọn, dễ đọc, dễ 
nhìn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả 

công tác tuyên truyền. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Chủ trương, đường lối và văn bản pháp lý liên quan Đề án 06. Tập trung 
tuyên truyền quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát của Đề án 06. 

- Tầm quan trọng, sự cần thiết của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn 
cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử và những 

tiện ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, trường học khi sử dụng CCCD, tài khoản 
điện tử. 

- Việc triển khai thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là 25 

Dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06 và 28 Dịch vụ công theo yêu 
cầu tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia năm 2022. 

- Tiến độ, kết quả triển khai Đề án 06 của Phòng GDĐT, các trường học; 
các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tinh thần tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, 

những hình ảnh đẹp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh toàn ngành 
triển khai thực hiện Đề án 06 và 02 Dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Sản 

xuất, cấp và quản lý CCCD. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (bên cạnh các hình thức tuyên 
truyền rộng rãi, chú ý tuyên truyền cá biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ 
thể), tập trung các hình thức như sau: 

- Thông qua việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị 
quán triệt các nội dung trọng tâm của Đề án 06 để nâng cao nhận thức, xác định rõ 

trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác Đề án các cấp; đội ngũ nhà 
giáo, cán bộ quản lý, học sinh tổ chức thực hiện; đồng thời làm nòng cốt trong 

công tác tuyên truyền về Đề án 06 tại cơ quan Phòng GDĐT, các trường học trực 
thuộc. 

- Tuyên truyền thông qua các kênh thông tin: truyền hình, truyền thanh, báo 
đài; tuyên truyền lưu động; sử dụng tờ rơi, băng rôn, pano, áp phích, tin nhắn 

SMS, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram…), các trang thông tin 
điện tử, bản tin; tổ chức các hội thi, hội diễn, cuộc thi tìm hiểu, cuộc thi sáng tác 

pano, tranh cổ động… 

- Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các cuộc 

thi, hội thi tìm hiểu về Đề án 06 trong đội ngũ nhà giáo, đoàn viên, thanh niên, 
học sinh phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tuyên truyền trong phạm vi toàn 

ngành Giáo dục. 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc UBND huyện triển khai xây dựng và 
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thực hiện kế hoạch; phát động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và học sinh (đúng độ tuổi) cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký thủ tục cấp 

Căn cước công dân, tài khoản định danh diện tử và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ 
công quốc gia (thay cho việc tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) để 

thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thay thế cho việc thực hiện trực tiếp; xây 
dựng chuyên mục. 

- Tổ chức tuyên truyền (in ấn treo các băng rôn, pano, áp phích ...) về Đề án 
06, những tiện ích của thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, 
sự thuận lợi đối với việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua Dịch vụ công trực tuyến… tại trụ sở làm việc, nơi tiếp công dân; tuyên truyền 
về Đề án 06 trên Trang thông tin điện tử của Phòng GDĐT. 

- Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tăng cường tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn người lập hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến khi 

công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục (ưu tiên đối với 25 Dịch vụ công thiết 
yếu theo Đề án 06 và 28 Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ) phục vụ người dân để tạo sự lan tỏa trong 
nhân dân. 

- Theo dõi công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực diện tử phục vụ chuyển đổi số giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; định kỳ, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình 
hình thực hiện kế hoạch; tổ chức đánh giá sơ kết và tổng kết; tổng hợp báo cáo Sở 
GDĐT, Tổ Công tác Đề án 06 huyện Đức Trọng. 

2. Các trường học trực thuộc UBND huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để chủ 

động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị. 

- Phát động 100% viên chức, người lao động và học sinh, (đúng độ tuổi) cài 

đặt ứng dụng VNeID, đăng ký thủ tục cấp căn cước công dân, tài khoản định danh 
diện tử và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (thay cho việc tạo tài 

khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) để thực hiện thủ tục hành chính trực 
tuyến thay thế cho việc thực hiện trực tiếp. 

- Tuyên truyền thông qua các kênh thông tin: sử dụng tờ rơi, băng rôn, 
pano, áp phích, tin nhắn SMS, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, 

Telegram…), trang thông tin điện tử, bản tin; tổ chức các hội thi, hội diễn, cuộc 
thi tìm hiểu, cuộc thi sáng tác pano, tranh cổ động. 

- Tổ chức tuyên truyền về Đề án 06, những tiện ích của thẻ CCCD, tài 
khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, sự thuận lợi đối với việc nộp hồ sơ và 
nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến… tại trụ 

sở làm việc, nơi tiếp công dân của đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu 

về Đề án 06 trong đội ngũ nhà giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh phù hợp với 
cấp học và trình độ đào tạo. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo hàng 
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tháng trước ngày 14, sơ kết 06 tháng trước ngày 10/5, sơ kết 01 năm trước ngày 
01/11 (qua bộ phận TC-HC, email: pgdductrong@gmail.com) để tổng hợp, báo 

cáo Sở GDĐT, Tổ công tác Đề án 06 huyện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền 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 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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