
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀ CÚ 

        
Số:  1434/UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Trà Cú, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

   V/v thu nhận hồ sơ tài khoản 

   định danh điện tử cho cán bộ, 
công chức, viên chức trên địa bàn huyện 

 

                         Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (3 hệ); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về 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 11/QĐ-VP ngày 15/01/2022 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện 
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về 
triển khai Đề án 06; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/03/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về 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; Công văn số 2047/CAT-PC06 ngày 15/10/2022 của Giám đốc Công 
an tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử cho 

100% cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Công văn số 2203/CAT-PC06 
ngày 7/11/2022 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường 

công tác triển khai cấp tài khoản định danh điện tử. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 
dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, 

viên chức của đơn vị chưa thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử đến 
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Trà Cú để thu 

nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Khi tham gia tạo tài khoản định 
danh điện tử, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần có 01 số điện thoại cá nhân 

chính chủ; thẻ CCCD; thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các loại giấy tờ 
khác như: Giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, mã số thuế (nếu có)... để tích 

hợp vào tài khoản định danh điện tử.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, 

viên chức của đơn vị và mời cán bộ, đảng viên các ấp, khóm, giáo viên tại các 
điểm trường trên địa bàn chưa thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử 
đến Công an xã thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử. Riêng cán bộ, công 
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chức, viên chức thị trấn Trà Cú và xã Ngãi Xuyên mời đến đội Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện để tích hợp.  

3. Giao Công an huyện chủ động bố trí cán bộ, phương tiện thu nhận hồ 

sơ CCCD, tài khoản định danh điện tử, đảm bảo đạt 100% cán bộ, công chức, 
viên chức, những người hoạt đông không chuyên trách đối với các xã, thị trấn 
còn lại trên địa bàn huyện (lịch cụ thể do Công an huyện thông báo). Đồng 

thời, báo cáo kết quả thực hiện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm. 

4. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện theo nội dung nêu trên. Đơn vị 
nào không đảm bảo số lượng thu nhận tài khoản định danh điện tử thì Thủ 

trưởng của đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; NC; 
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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