
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
                            _______________  

 

Số: 410/VPCP-KSTT 
V/v tài liệu phục vụ Hội nghị  

trực tuyến triển khai Đề án 06 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

 

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính gửi tài liệu phục vụ Hội nghị trực 

tuyến triển khai 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 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc 

gia về chuyển đổi số chủ trì (được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 01 năm 

2022), về các nội dung: 

1. Chương trình Hội nghị. 

2. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt 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. 

3. Báo cáo về việc triển khai 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. 

4. Các bài tham luận của các bộ, cơ quan, địa phương. 

5. Quyết định phê duyệt danh sách thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ 

công tác triển khai 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. 

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính gửi./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; 

Vụ TH; 

- Lưu: VT, KSTT (2). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Xuân Thành 

             Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

-  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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