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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể huyện; 

 - Thành viên Tổ Công tác triển khai QĐ số 06 cấp huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 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”; Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; Công văn số 3438/TCT, ngày 24/8/2022 của Tổ công tác triển khai Quyết định 

06/QĐ-TTg tỉnh Lạng sơn về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử 

và sử dụng ứng dụng VneID. 

Để thực hiện có hiệu quả việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và sử 

dụng ứng dụng định danh điện tử Quốc gia (VNeID), Tổ công tác triển khai 

Quyết định 06/QĐ-TTg huyện Cao Lộcyêu cầu các phòng, ban,cơ quan, thành 

viên tổ công tác cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng 

dụng VnelD 

1.1. Đối tượng tuyên truyền 

- Thành viên trong Tổ công tác triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg cấp huyện, 

xã, thôn khối/tổ dân phố; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  đang làm việc tại các cơ 

quan, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên toàn huyện. Đặc biệt là cán bộ, 

chiến sĩ trực tiếp làm công tác thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác 

thực điện tử; 

- Đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở các cấp thuộc huyện; 

- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn và tương đương;  

- Người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện. 

1.2. Nội dung tuyên truyền:  
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Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNelD; tài khoản định danh điện tử 

mức 1 và mức 2 (Có phụ lục 1 kèm theo). 

1.3. Hình thức, địa điểm tuyên truyền 

- Tuyên truyền trong các buổi giao ban, hội nghị của các cơ quan, ban, 

ngành, UBND các cấp; các buổi sinh hoạt, tọa đàm của Đoàn thanh niên, Hội phụ 

nữ thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương;  

- Đăng tin, bài viết trên trang thông tin điện tử của huyện; tổ chức tuyên 

truyền, đăng tải, chia sẻ bài viết trên các trang fanpage mạng xã hội Zalo, 

Facebook...về những tiện ích của VNeD. 

- Thiết kế, in ấn, bố trí băng rôn, poster, khẩu hiệu, tờ rơi tại trụ sở Cơ quan 

Công an; tại cơ quan, doanh nghiệp có lượng người lao động lớn trên địa bàn 

huyện (theo mẫu Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an 

tại FanPage “Trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia”, có hình ảnh kèm theo) 

- Trực tiếp tuyên truyền về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID, hướng dẫn 

người dân quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2, 

hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại cơ quan Công an khi công dân đến làm 

thủ tục đăng ký tài khoản; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn 

chíptại các địa điểm tập trung đông người. 

- Niêm yết văn bản này tại Trụ sở UBND cấp xã, Bộ phận Một cửa các xã 

thị trấn, nhà văn hóa xã, thôn, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng... 

2. Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID 

(Có phụ lục 2 kèm theo). 

3. Tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện từ mức 2 

tại cơ quan Công an. 

Các phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn quán triệt đến 100% cán 

bộ, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong đăng ký tài khoản 

địnhdanh điện tử mức 2 trực tiếp tại cơ quan Công an. Cụ thể như sau:  

3.1. Về hồ sơ, giấy tờ cần mang theo 

- Số điện thoại chính chủ, thẻ Căn cước công dân gắn chip (bắt buộc);  

- Bản gốc giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe...(nếu có). 

- Về lệ phí cấp tài khoản định danh điện tử: không phải nộp lệ phí (trường 

hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp kèm định danh điện 

tử thì nộp lệ phi cấp Căn cước công dân theo quy định của Bộ Tài chính). 

3.2. Về địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử 

- Đối vớicán bộ, công chức, viên chức có hộ khẩu thường trú tại huyện Cao 

Lộc làm việc tại các phòng, ban, ngành huyện Cao Lộc: Thực hiện thu nhận tại bộ 

phận cấp CCCD, Công an huyện (Bộ phận Một cửa huyện Cao Lộc). 
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- Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị đăng ký lịch thu nhận hồ sơ định danh 

điện tử với Công an huyện, trước ngày 12/9/2022(qua Đội Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, liên hệ đồng chíThượng úyLưu Thị Bích Thảo, Số điện 

thoại: 0973.970.067). 

* Lưu ý: Công dân đã làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn 

cước công dân từ 01/4/2022 đến nay (đã có hồ sơ cấp Căn cước công dân kèm 

định danh điện tử) thì không phải làm định danh điện tử. Cần tải ứng dụng 

định danh điện Quốc gia (VneID) qua điện thoại Smartphone, đăng ký tài 

khoản và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ Mức 2. 

4.Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả huyện; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan phối hợp với 

Công an huyện chủ động tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên trang thông tin điện 

tử vàcác phương tiện thông tin đại chúng nội dung tuyên truyền về việc triển 

khaithực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VneID. 

5. Giao Công an huyện chủ trì, tham mưu Tổ công tác triển khai Quyết định 

06/QĐ-TTg huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nội dung Công văn 

này; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện và Công an tỉnh theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; 

- Lưu: VT, CAH.  

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Duy Anh 
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