
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 1006/UBND-TH 

V/v tuyên truyền Đề án 06  

về định danh, xác thực điện tử 

và các dịch vụ công trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (3 hệ); 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                   

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về triển khai 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 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn số 50/BCĐĐA06 
ngày 29/6/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dư 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tỉnh Trà Vinh về việc tuyên truyền 
Đề án 06 về định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền với các hình thức phong 
phú, đa dạng, dễ hiểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân 

biết và tích cực tham gia thực hiện; trong đó, tập trung vào các nội dung có liên 
quan đến định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. 

2. Tổ chức tuyên truyền bằng pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử về 25 
dịch vụ công thiết yếu, định danh, xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06  

(kèm theo mẫu bản thiết kế tham khảo tại địa chỉ: 
https://drive.google.com/drive/folders/1XktlXjCAqESlJTznj6Xhtt6XunU9inZt?us
p=sharing). 

3. Giao Công an huyện (Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện) 
theo dõi việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06 về định danh, 

xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị và tổng 
hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về trên theo quy định./. 

 
  

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

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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