
 
 

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

  
Số: 109 /CV-VHTT 

V/v cấp Định danh điện tử, Căn cước công 
dân và các giải pháp thực hiện Đề án 06 trên 

địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Chiêm Hóa, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số242/TB-UBND ngày 19/10/2022 của đồng 
chí Vũ Đình Tân, PCT UBND huyện tại Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch 

mở đợt cao điểm cấp Định danh điện tử, Căn cước công dân và các giải pháp thực 
hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện; 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị trong mục Kính gửi: 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến về vị trí , vai trò, ý nghĩa, 
tầm quan trọng của ứng dụng Định danh điện tử trong công cuộc chuyển đổi số 

quốc gia nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ 
chức, người dân trong quá trình tham gia thực hiện trên hệ thống truyền thanh 
và Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Thực hiện đăng tải hướng dẫn, hỗ trợ công dân trong việc kích hoạt tài 
khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 trên Cổng thông tin điện tử, fanpage của 

tổ chức, cá nhân nhằm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện hướng dẫn công dân trên 
địa bàn kích hoạt thành công tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 theo 

quy định. 

Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm thực hiện./. 
 

[Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- UBND huyện (Báo cáo); 
- CV phụ trách; 
- Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lâm Thị Hồng Ngân 
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