
 

 

TỔ CÔNG TÁC 

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

 HUYỆN NHƯ THANH 

Số:        /TCTTKĐA-CAH 

V/v thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu 

để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày 16  tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi:     

                   - Tòa án nhân dân huyện; 

                   - Viện Kiểm soát nhân dân huyện; 

                   - Ban Chỉ huy Quân sự huyện;  

                   - Bảo hiểm xã hội huyện; 

                   - Điện lực huyện; 

                   - Bộ phận một của thuộc Văn phòng HHĐND, UBND huyện; 

                   - Các phòng, Ban ngành cấp huyện; 

                   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
     

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 16/03/2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 

huyện Như Thanh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chỉnh 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 giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Tại Kế hoạch đã đề ra 

từng nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, ban, ngành căn cứ chuyên ngành do đơn vị 

đang quản lý phục vụ kết nối, chia sẽ các dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ 

liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) theo 05 nhóm tiện ích: (1) Phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) phục vụ 

phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái 

phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo 

điều hành của lãnh đạo các cấp theo đúng mục tiêu của Chinh Phủ đề ra. 

Để viêc triển khai kết nối thông tin trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với 

thông tin trong CSDLQG về DC được thống nhất, đúng quy định của pháp luật; 

phục vụ việc xác thực, chia sẽ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành 



 

 

chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong 

CSDLQG về DC (dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc). Thực hiện Công 

văn số 821/TCTTKĐA-CAT ngày 06/5/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh 

Thanh Hóa về việc thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu để đồng bộ với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổ Công tác Đề án 06 huyện Như Thanh đề nghị các 

đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau: 

          1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 68/KH-

UBND ngày 16/03/2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đảm 

bảo đúng thời gian và lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

          2. Khẩn trương số hóa toàn bộ dữ liệu thông tin công dân trong các Cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành do đơn vị đang quản lý phục vụ cho việc kết nối, chia sẽ 

thông tin với CSDLQG về DC. 

          3. Kiểm tra, rà soát, bảo đảm dữ liệu do đơn vị mình đang quản lý có 

thông tin cơ bản của công dân được đầy đủ, chính xác và thường xuyên được bổ 

sung, cập nhật kịp thời khi có biến động về dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, đầy đủ các thông tin, dữ liệu do đơn vị mình thu thập, quản lý. 

          4. Trong quá trình rà soát, đối sánh, cập nhật dữ liệu chuyên ngành, nếu 

các đơn vị phát hiện thông tin công dân chưa chính xác, không đầy đủ hoặc chưa 

thống nhất cần chỉ đạo theo ngành dọc quản lý cấp cơ sở phối hợp với lực lượng 

Công an cùng cấp đối sánh với thông tin trong CSDLQG về DC để “làm sạch” 

dữ liệu theo các bước sau: 

          - Bước 1: Lập danh sách chi tiết công dân có thông tin sai, không đầy đủ, 

chưa thống nhất với các trường thông tin cơ bản (gồm: họ tên, ngày tháng năm 

sinh, giới tính, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, họ tên bố, họ tên mẹ, nhóm máu, 

dân tộc, tình trạng hôn nhân, quốc tịch…). 

          - Bước 2: Chuyển danh sách đến Công an xã, thị trấn (nơi công dân đăng 

ký thường trú) để rà soát, đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong 

CSDLQG về DC. 

          - Bước 3 : Công an xã, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú tiến hành 

kiểm tra, rà soát trong đó: 



 

 

          + Trường hợp công dân thiếu và sai lệch thông tin, yêu cầu công dân cung 

cấp các loại giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý để kiểm tra, xác thực lại các thông 

tin trước khi điều chỉnh, cập nhật. 

          + Trường hợp thông tinh công dân trong CSDLQG về DC đúng với các 

giấy tờ do công dân cung cấp, đơn vị có văn bản thông báo lại cho cơ quan đề 

nghị. 

          - Bước 4: Công an xã, thị trấn ký và bàn giao danh sách đã được rà soát 

các thông tin công dân cho các đơn vị gửi yêu cầu để cập nhật, bổ sung, điều 

chỉnh (nếu thông tin do đơn vị gửi yêu cầu sai) đồng thời lưu trữ theo quy định. 

          Việc rà soát, làm sạch dữ liệu để xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung 

rất quan trọng, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số với các nghành, các địa 

phương; triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án 06 của Chính phủ. Vì vậy, 

Tổ công tác Đề án 06 huyện Như Thanh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo 

triển khai, thực hiện ngay các nội dung trên và báo cáo kết quả về Tổ công tác 

Đề án 06 huyện (qua cơ quan thường trực Công an huyện, Đ/c Thảo Đội trưởng 

Đội CS QLHC về TTXH số điện thoại 0949132155) để tập hợp, theo dõi. Quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổ 

công tác Đề án 06 huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổ CTTKĐA 06 tỉnh Thanh Hóa (qua Công an tỉnh); 

- Đ/c Lê Ngọc Hoa PCT UBND huyện (để C/đ); 

- Công an huyện; 

  - Lưu: VT, CAH. 

KT. TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNGTÁC 

 

 

 

 

 

 TỔ TRƯỞNG 

Đặng Tiến Dũng 
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