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V/v triển khai đăng ký tài khoản
 định danh điện tử trên địa bàn xã

 Kính gửi: 
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã;
- Ban nhân dân các thôn

Thực hiện Công văn số 841/UBND-NC ngày 04/11/2022 của UBND huyện 
Nông Sơn về việc đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân 
đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện. Để triển khai thực hiện  
Đề án 06 của Chính phủ, UBND xã yêu cầu trưởng các ban ngành, đoàn thể, các 
thôn thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1.Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung Đề án 6 của Chính phủ đến 
mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng như 
phương tiện truyền thanh, băng rôn, tờ rơi mạng xã hội để người dân hiểu, nhận 
thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, 
ứng dụng VNeID thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến, sử dụng thẻ CCCD, thiết bị đọc QRcode, chíp trên thẻ CCCD thay thế 
việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch 
dân sự.

2.Tổ Đề án 06 cấp thôn. Tập trung huy động lực lượng đoàn viên thanh 
niên, hội viên.. thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền hiệu quả của 
việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục 
hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa 
bệnh…đến từng hộ dân trên địa bàn xã, đồng thời phối hợp tich cực với lực 
lượng Công an xã thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử cho  toàn bộ công 
dân đủ điều kiện chưa được cấp trên địa bàn.

-. Sử dụng đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm huy động tối đa  nguồn 
nhân lực, phương tiện tại chỗ vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kich hoạt 
tài khoản định danh điện tử ừng dụng trên VNeID theo Nghị định số 
59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử. 
Hướng dẫn người dân đăng ký thuê bao di động (SIM) chính chủ người sử dụng 
đảm bảo yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử.

3. Công an phối hợp với VHTT tuyên truyền hướng dẫn các hình thức, 
trình tự, thủ tục và các giấy tờ để cấp tài khoản định danh (Số điện thoại chính 
chủ của công dân, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác như giấy phép lái xe,  
dăng ký phương tiện để tích hợp vào tải khoản định danh điện tử.



Yêu cầu các ban ngành, đoàn thể liên quan, BND các thôn triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy xã;
-TT. UBND xã;
- TT.UBMT xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- BCĐ Đề án 06 xã;
- Đài TTCS xã;
- Lưu: VT.
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