
ĐẢNG BỘ HUYỆN KỲ ANH 

ĐẢNG ỦY XÃ KỲ PHONG 

        * 

Số 52- CV/ĐU 
V/v chỉ đạo đẩy mạnh kích hoạt                    

tài khoản định danh điện tử 

  

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
  

  Kỳ Phong, ngày 29 tháng 12 năm 2022  

Kính gửi:       Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; 

          

Thực hiện 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 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai của tỉnh và 

huyện. Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ trực thuộc chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt một số nội dung sau:  

1. Tổ chức quán triệt và yêu cầu 100% đảng viên trong đảng bộ, chi bộ 

gương mẫu thực hiện việc cài đặt phần mềm VNeID, kích hoạt tài khoản định danh 

điện tử mức độ1,2 nhằm hướng tới chuyển đổi số quốc gia; ứng dụng phần mềm 

VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công mức độ 3;4.  

2. Đoàn Công tác theo Quyết định 74-QĐ/BTV Đảng ủy xã có trách nhiệm, 

kiểm tra, đôn đốc trong việc chỉ đạo các chi bộ, các thôn, các cơ quan trong việc 

thực hiện cài đặt phần mềm VneID, kích hoạt  tài khoản định danh điện tử mức độ 

1.2. Các đảng viên phải đi đầu trong việc tuyên truyền vận động về lợi ích, tác 

dụng của tài khoản định danh điện tử đến cộng đồng, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ 

việc cài đặt, kích hoạt và ứng dụng phần mềm VNeID cho người thân, gia đình... 

3. Các chi bộ trực thuộc báo cáo kết quả kích hoạt mức độ 1,2 (kèm danh 

sách) gửi về Tổ Đề án 06 xã qua Công an xã (đồng chí Hà Huy Phong, SĐT 

0984724777 hoặc gmail: caxkyphong@gmail.com) trước ngày 09/01/2023 để tổng 

hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy.  

Đề nghị các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả./.  

Nơi nhận:  
- Như kính gửi,  
- Thường trực Đảng ủy,  
- Lãnh đạo UBND xã, 

- Công an xã,  
- Lưu VPĐU, CAH.  

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

           
 

Trần Hoàng Thuận  



  

  

 

  


