
 

      

   K n       

- Các sở, ban, ngành, đoàn t ể cấp tỉnh; 

- Báo Hà Tĩn ; Cổng TTĐT tỉnh; Đà  PT-TH tỉnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo c   trên địa bàn; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Để nân  cao  ơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến cho Nhân 

dân nắm đầy đủ thông tin, hiểu đún  mục đ c , ý n  ĩa của việc triển khai định 

danh, xác thực đ ện t  và thông tin về 25 dịch vụ công thiết yếu, tạo sự đồng 

thuận của n ườ  dân, các cơ quan, ban, ngành trong quá trình triển khai thực 

hiện Đề án 06, Sở Thông tin và Truyền t ôn  đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

 chỉ đạo Cổn /Tran  T ôn  t n đ ện t  của cơ quan, đơn vị mìn  đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền những tiện ích mang lại của việc s  dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh, xác thực đ ện t  và 25 dịch vụ công thiết yếu; đồng thời, tuyên 

truyền cho cán bộ, công nhân, viên chức, n ườ  lao độn  tron  cơ quan, đơn vị 

mình hiểu và thực hiện triển k a  đồng bộ. 

2. Các cơ quan báo chí địa phương, VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí 

trên địa bàn 

Phối hợp với Công an tỉnh - Cơ quan t ường trực Tổ côn  tác Đề án 06 

tăn  cường các bài viết thông tin, tuyên truyền phổ biến về vai trò, tầm quan 

trọng của Đề án 06; quyền, trách nhiệm và n  ĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, nhằm góp phần tích 

cực trong việc xây dựng Chính phủ đ ện t , đơn   ản hóa thủ tục hành chính, 

giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu quả quản lý n à nước, đảm bảo quyền và 

n  ĩa vụ của công dân, t úc đẩy quản trị quốc gia bằng kỷ thuật số, quản trị 

thông minh. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên tất cả các kênh truyền thông tạ  địa 

p ươn ; chỉ đạo các xã, p ường, thị trấn thông báo rộng rãi trên hệ thông loa 

truyền t an  cơ sở của xã, p ường, thị trấn về nội dung lợi ích thiết thực của 

việc triển khai Đề án 06; đồng thời, triển khai treo pa-no, băn -rôn, áp-phích tại 

địa p ươn  nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của n ười dân trong 

quá trình triển k a  Đề án. 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Đề án 06 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2022 



(Bản thiết kế nội dung Pa-no, băng-rôn, áp-phích kèm theo tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folers/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9inZt) 

Việc triển k a  Đề án 06 có ý n  ĩa rất lớn trong việc làm t ay đổ  p ươn  

thức quản lý công dân từ thủ công, s  dụng giấy tờ sang hiện đại; quản lý toàn 

dân t ôn  qua mã định danh cá nhân. Góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống 

nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý t ôn  t n cơ 

bản của công dân giữa các bộ, n àn , địa p ươn ... Vì vậy, Sở Thông tin và 

Truyền t ôn  đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Công an tỉnh (p/h); 

- Lãn  đạo Sở; 
- Lưu  VT, TTBCXB4. 

 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folers/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9inZt
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