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V/v tuyên truyền đăng ký, kích hoạt, 

sử dụng tài khoản định danh điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ý Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

 

     Kính gửi:  - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

            - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 504/TCT ngày 30/11/2022 của Tổ Công tác Đề án 

06 huyện Ý Yên về việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã 

khẩn trương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay kết quả tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức và công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản 

định danh điện tử của một số đơn vị còn thấp, cá biệt có một số đơn vị chưa báo 

cáo kết quả về UBND huyện.  

Thực hiện Công văn số 97/TCTTKĐA ngày 09/01/2023 của Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 tỉnh Nam Định về việc tuyên truyền đăng ký, kích hoạt, sử 

dụng tài khoản định danh điện tử, Tổ công tác Đề án 06 huyện đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, công nhân viên, hợp đồng lao động, 

đoàn viên, hội viên đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và 

đăng nhập tài khoản định danh điện tử vào Cổng dịch vụ công quốc gia để giải 

quyết các thủ tục hành chính; đồng thời hướng dẫn trực tiếp thân nhân, gia đình 

đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Báo cáo kết quả đăng ký, kích hoạt 

tài khoản định danh điện tử của cán bộ, công chức, công nhân viên, hợp đồng lao 

động... về Công an huyện (qua hòm thư dinhdanhdientuyyen@gmail.com) trước 

ngày 18/01/2023. 

2. UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ công tác lưu động (thành 

phần gồm công an, thanh niên, phụ nữ, cán bộ tổ dân phố, thôn, xóm...), hoàn 

thành trước ngày 15/01/2023.  

Tổ công tác lưu động tại các xã, thị trấn chủ động xây dựng lịch hàng 

ngày hướng dẫn trực tiếp nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định 

danh điện tử tại địa bàn dân cư. Bắt đầu từ ngày 16/01/2023, báo cáo kết 

quả, danh sách công dân đã đăng ký, kích hoạt tài khoản về Công an huyện 

trước 15h00 hàng ngày; qua hòm thư dinhdanhdientuyyen@gmail.com để 

tổng hợp báo cáo Tổ công tác Đề án 06 huyện và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. 

3. Tổ chức Dán mã QRCODE tuyên truyền trực quan về định danh điện tử 

tại 100% trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các khu dân cư, nơi tập 

trung đông người...; tuyên truyền, chia sẻ tài liệu hướng dẫn công dân đăng ký, 
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kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên hệ thống thông tin tuyên 

truyền; các trang mạng xã hội (Facebook, zalo...) do đơn vị quản lý để cán bộ, 

công chức theo dõi, nghiên cứu tích cực thực hiện và chia sẻ, nhân rộng để nhân 

dân trên địa bàn huyện chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử 

(có tài liệu tuyên truyền kèm theo).  

4. Công an huyện chỉ đạo Đội nghiệp vụ và Công an xã, thị trấn phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng, 

kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tiếp tục duy trì các tổ cấp CCCD, cấp 

tài khoản định danh điện tử mức độ 2.  

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, UBND các xã, thị 

trấn tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về ứng dụng, tiện 

ích của dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử.  

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực 

hưởng ứng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và đăng ký, kích hoạt tài khoản 

định danh điện tử. 

Tổ công tác Đề án 06 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn, Tổ công tác Đề án 06 các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo về Tổ công tác Đề án 06 huyện (qua Công an huyện) để kịp thời chỉ đạo, 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ công tác Đề án 06 huyện;  

(để chỉ đạo) 

- Như kính gửi; (để thực hiện) 

- Lưu: VT, CA. 

TM. TỔ CÔNG TÁC 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tuấn Song 
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