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THÔNG BÁO
Về việc cấp tài khoản Định danh điện tử mức độ 1 tại thôn tháng 10/2022

Thực hiện Công văn số 635/ UBND- CA, ngày 19/10/2022 của UBND 
huyện Gia Lộc về việc đẩy mạnh cấp CCCD gắn chíp kèm tài khoản định danh 
điện tử cho 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn huyện. UBND xã Thống 
Nhất Thông báo về việc việc cấp tài khoản Định danh điện tử mức độ 1 tại thôn 
tháng 10/2022

 Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-
TTg 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” gọi tắt là (Đề án số 06). Đến ngày 31/12/2022 sổ hộ khẩu giấy sẽ 
hếthạn sử dụng, các thông tin công dân sẽ được tích hợp trên thẻ CCCD gắn 
chípđiện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất 
thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà 
nước thay sổ hộ khẩu, bảo đảm chính xác và thuận tiện cho người dân

Để đảm bảo 100% số công dân trong độ tuổi được cấp CCCD gắn chíp và
cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các giấy tờ như: bằng lái xe, đăng ký xe, 
thẻ bảo hiểm xã hội... nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhân dân trong mọi giao dịchdân 
sự đặc biệt là giao dịch trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu các 
loại thủ tục, giấy tờ góp phần phát triển kinh, tế xã hội của đất nước và địa phương. 
Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và 
tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện.

Xác định nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp điện tử là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã. Yêu cầu các thôn tăng cường
tuyên truyền liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về hiệu quả, tác dụng,
và ứng dụng của CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử. Có CCCD gắn
chíp và tài khoản định danh điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch hành chính công trực tuyến mà
không phải mất nhiều thời gian, công sức, không phải đến các cơ quan hành chính 
Nhà nước cũng thực hiện được các giao dịch hành chính, giao dịch dân sự,
góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.

Tổ Đề án 06 của các các thôn cùng lực lượng công an, đoàn viên thanh niên 
tổ chức triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để hướng dẫn công dân 
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đã có CCCD gắn chíp tự kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 1 qua ứng dụng VNEID 
trên điện thoại cá nhân, tổ chức triển khai, vận động và yêu cầu tất cả công dân 
trên địa bàn các thôn có CCCD gắn chíp., đã được kích hoạt mức 1, mang theo tất 
cả các loại giấy tờ gồm: thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe, đăng ký xe, liên hệ lực 
lượng Công an để được tích hợp và cấp tài khoản Định danh điện tử mức 2.  

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ, lợi ích của nhân dân, UBND xã Thống 
Nhất xin thông báo lịch cấp tài khoản Định danh điện tử mức độ 1 tại tác thôn cụ 
thể như sau:

1. Thời gian:
- Buổi sáng: từ 08h00’ đến 10h30’; Buổi chiều: từ 14h00’ đến 16h00’; Buổi 

tối: từ 19h30’ đến 21h00’.
- Địa điểm: nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã.
2. Lịch tại các thôn:
- Thôn Vô Lượng, thôn Quỳnh Huê: ngày 26, 28, 30/10/2022;
- Thôn Trung: ngày 25, 31/10/2022;
- Thôn Khay: ngày 27/10/2022;
- Thôn Ty: ngày 29/10/2022;
3. Thành phần lực lượng hướng dẫn:
- Tổ công tác Đề án 06 tại các thôn;
- Công an xã, Đoàn thanh niên.
Vậy UBND xã trân trọng thông báo đến Tổ công tác Đề án 06 tại các thôn và 

công dân đến nhà văn hóa các thôn để được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 
1 kịp thời, hiệu quả./.

Lưu ý: Khi công dân đến thì mang theo thẻ CCCD 
gắn chip điện tử và điện thoại thông minh có gắn
 sim chính chủ.

CHỦ TỊCH

  Phạm Đăng Xuyết
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