
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số:       /UBND-CA 

V/v kích hoạt tài khoản định 

danh điện tử mức độ 2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

  Kỳ Phong, ngày 29 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã; 

- Các thành viên của Tổ Đề án 06 xã 

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn xã; 

- Trạm y tế xã Kỳ Phong; 

- Ban chỉ huy các thôn. 
 

 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 và chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ Công văn số 

2035/UBND-CA, ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc kích hoạt 

tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chủ tịch UBND xã  yêu cầu Chủ tịch Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, hiệu trưởng 

các trường học … thực hiện nghiêm túc, quyết liệt một số nội dung sau: 

 1. Quán triệt yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, công 

nhân viên...trong đơn vị mình gương mẫu cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài 

khoản định đanh điện tử mức độ 1,2 nhằm hướng tới chuyển đổi số quốc gia. 

2. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, công nhân viên là nhân tố 

quan trọng, đi đầu trong việc tuyên truyền vận động, hướng dẫn, tải, kích hoạt cho 

người thân, gia đình, bạn bè… kích hoạt ứng dụng VNeID. Tuyên truyền về lợi 

ích, tác dụng của tài khoản định danh điện tử đến cộng đồng. 

3. Tổng hợp báo cáo kết quả kích hoạt mức độ 1,2 của đơn vị mình (kèm 

danh sách) 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 tập 

hợp báo cáo UBND huyện, Tổ đề án 06 huyện. 

 Nhận được công văn này đề nghị các Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, CAX. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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