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Kết quả tháng 4 t  c    n Đề án p át tr ển ứng dụng dữ l  u dân cư, địn  

dan  và xác t  c đ  n tử p ục vụ c uyển đổ  số quốc g a g a  đoạn 2022-

2025, tầm n ìn đến 2030 trên địa bàn  uy n Cẩm Xuyên 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc 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 2022-2025, tầm 

nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tổ Công tác 06 huyện Cẩm Xuyên báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác t am mưu, c ỉ đạo 

 - Tham mưu ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 

của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc Kiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc 

triển khai Đề án 06 huyện Cẩm Xuyên. 

 - Chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch 

triển khai Đề án 06 huyện Cẩm Xuyên và thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc tại 

23/23 UBND các xã, thị trấn; thành lập 223 Tổ công tác tại 223 thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn huyện. 

 - Thực hiện tốt các mục tiêu trong tháng theo Kế hoạch của UBND tỉnh, 

UBND huyện đề ra, đặc biệt là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở DLQG về dân cư với Cổng dịch vụ 

công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải 

quyết thủ tục hành chính. 

 2. Kết quả t  c    n 

 * Từ 06/01/2022 đến 13/04/2022: 

 - Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD: 03 hồ sơ. 

 - Cấp lại, cấp đổi thẻ CCCD: 07 hồ sơ 

 - Đăng ký thường trú: 218 hồ sơ 

 - Đăng ký tạm trú: 07 hồ sơ 

 - Đăng ký tạm vắng: 3 hồ sơ 

 - Thông báo lưu trú: 86 hồ sơ 

 - Đăng ký khai sinh: 653 hồ sơ 

 - Đăng ký khai tử: 433  hồ sơ. 
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 - Đăng ký kết hôn: 386 hồ sơ. 

 * Từ 12/03/2022 đến 13/04/2022: 

 - Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD: 0 hồ sơ. 

 - Cấp lại, cấp đổi thẻ CCCD: 0 hồ sơ 

 - Đăng ký thường trú: 83 hồ sơ 

 - Đăng ký tạm trú: 03 hồ sơ 

 - Đăng ký tạm vắng: 01 hồ sơ 

 - Thông báo lưu trú: 41 hồ sơ 

 - Đăng ký khai sinh: 198 hồ sơ. 

 - Đăng ký khai tử:  181 hồ sơ. 

 - Đăng ký kết hôn:  81 hồ sơ. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tháng 4 thực hiện 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 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Tổ 

Công tác Đề án 06 huyện Cẩm Xuyên báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an 

tỉnh Hà Tĩnh biết, theo dõi và cho ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- UBND tỉnh;      (để báo cáo); 

- CAT;                         

- Thành viên TCT (để theo dõi); 

- Lưu: VT, CACX. 
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