
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

Số:         /UBND-CA 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền đăng 

ký tài khoản DVC trực tuyền và cài 

đặt ứng cài đặt ứng dụng VNeID 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Hậu, ngày      tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn 

quốc 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 năm 2030 và tiếp tục triển khai Công văn số 4281/CAT-PC06 ngày 

12/9/2022 của Công an tỉnh Nam Định về việc tuyên truyền, vận động cài đặt và 

sử dụng ứng dụng VNeID; UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cài đặt app VNeID theo 

Công văn số 884/UBND-CA ngày 18/10/2022 của UBND huyện. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ công tác Đề án 06 cấp xóm, tổ 

dân phố phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn thành lập các điểm tuyên 

truyền xuống tận các hộ gia đình với phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà”. 

Hướng dẫn trực tiếp cho công dân thực hiện đăng ký tài khoản dịch vụ công trực 

tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Mỗi xóm, tổ dân phố thành lập tối 

thiểu 01 tổ tuyên truyền và giao chỉ tiêu cho mỗi tổ thực hiện đăng ký tối thiểu 

10 tài khoản/01 ngày. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo 

kết quả về UBND huyện trước ngày 18/11/2022. Trong quá trình thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các xã, thị trấn phản ánh bằng văn bản 

về UBND huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;    (Báo cáo) 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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