
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG  

NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

  

 

- Thời gian tập huấn: Ngày 18 tháng 3 năm 2022 (thứ Sáu). 

- Buổi sáng, từ 08h00 đến 11h30. 

 
 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

07h30-08h00 
Tập trung - ổn định tổ chức, kết nối đường 

link dự họp  

Cục Kiểm soát TTHC; 

các Bộ, Cơ quan và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương tại các điểm 

cầu 

08h00-08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  Cục Kiểm soát TTHC 

08h10-08h40 
Phát biểu khai mạc, quán triệt chỉ đạo Hội 

nghị. 

Ông Trần Văn Sơn,   

Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ 

08h40-9h10 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng quản trị 

công trong thực hiện thủ tục hành chính: 

bao gồm Hệ thống bản đồ thực thi thể 

chế; Đánh giá việc thực hiện các nhiệm 

vụ của Đề án 06, nhất là 25 dịch vụ công 

thiết yếu với Cổng Dịch vụ công quốc 

gia. 

Ông Nguyễn Hùng Huế, 

Trưởng phòng, Cục 

Kiểm soát TTHC, VPCP 

 

  

9h10-9h50 

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 

việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp bộ cấp tỉnh (tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia; chuẩn hóa thủ tục hành chính; danh 

mục tài liệu; kết nối, tích hợp, chia sẻ 

với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống 

định danh và xác thực điện tử phục vụ 

xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư khi thực 

hiện thủ tục hành chính. 

Ông Nguyễn Đình Lợi, 

Phó Trưởng phòng, Cục 

Kiểm soát TTHC, VPCP 



 

9h50-10h20 

Hướng dẫn quy trình và yêu cầu kết nối, 

tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư 

(Về mô hình, các bước kết nối với 

CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống 

Định danh, xác thực điện tử; Yêu cầu và 

nội dung cần chuẩn bị để bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu 

kết nối với CSDL quốc gia về dân cư). 

Đại diện Cục C06 

10h30-11h20 Trao đổi, thảo luận 
Đại diện các Bộ, Cơ 

quan 

11h20-11h30 

Phát biểu bế mạc 

Kết thúc Chương trình tập huấn  

Ông Ngô Hải Phan,   

Cục trưởng Cục Kiểm 

soát TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-03-15T08:31:06+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




