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Số:           /UBND-VP  Tân Thiện, ngày       tháng 6 năm 2022 
 
 

V/v triển khai đăng ký tài khoản Dịch vụ 

công Quốc gia, ứng dụng Bình Phước 

Today, app VNEID. 

 

Kính gửi:  

- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể phường; 

- Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên 

trách phường; 

- Hiệu trưởng các trường học; 

- Trạm y tế; 

- BĐH các khu phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH- UBND ngày 01/3/2022 của UBND thành 

phố Đồng Xoài về việc triển khai thực hiện Đề án 06; 

Chủ tịch UBND phường yêu cầu như sau: 

1. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường; Hiệu 

trưởng các trường học; Trạm y tế; BĐH các khu phố truy cập vào đường dẫn 

https://dichvucong.gov.vn khẩn trương đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, 

tải ứng dụng Bình Phước Today và app VNEID. 

2. Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể phường đăng ký, tuyên 

truyền, hướng dẫn các đoàn viên, hội viên đăng ký tài khoản dịch vụ công Quốc 

gia, tải ứng dụng Bình Phước Today và app VNEID. 

3. Thời gian báo cáo kết quả đã đăng ký tài khoản dịch vụ công Quốc gia 

về UBND phường chậm nhất là ngày 20/6/2022 gồm các nội dung sau: Họ tên, tài 

khoản, số điện thoại. 

Đây là nội dung quan trọng trong chuyển đổi số. Nhận được công văn này, 

đề nghị các bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Đảng ủy-HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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