ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 414/CV-UBND

Gia Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cấp thẻ Căn cước công dân
và định danh điện tử cho công dân

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng
Chính phủ 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;
Căn cứ Điện số 124/ĐK-HT, ngày 09/5/2022 của C06 - Bộ Công an về
việc khắc phục các tồn tại đối với những công dân chưa được nhận thẻ; Kế
hoạch số 595/KH-CAT(PV01 - PC06), ngày 15/3/2022 của Giám đốc Công an
tỉnh Bắc Ninh về “Cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công
dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2022”;
Chủ tịch UBND huyện Gia Bình đề nghị Thủ trưởng các cơ quan thuộc
Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các
nội dung sau:
1. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an huyện đẩy mạnh công tác
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh huyện, đài
truyền thanh cấp xã đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; tổ
chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
thuộc đơn vị mình về tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; hình
thức, trình tự, thủ tục và các giấy tờ cần chuẩn bị để đăng ký cấp tài khoản định
danh điện tử (Công dân cần có 01 số điện thoại sử dụng chính chủ để đăng ký
01 tài khoản định danh điện tử; mang theo thẻ bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ
khác như: giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện để tích hợp vào tài khoản định
danh điện tử); về lợi ích của tài khoản định danh điện tử (Có nội dung đính
kèm).

2. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động
thuộc đơn vị mình tiến hành làm thẻ Căn cước công dân (nếu chưa làm) và định
danh điện tử theo lịch thông báo của Công an huyện.
Đối với các xã, thị trấn: Ngoài việc thông báo đến đảng viên, cán bộ, công
chức của xã, thị trấn thì thông báo đến các đồng chí trong ban chi ủy, ban lãnh
đạo và trưởng các đoàn thể của thôn lên trụ sở Công an xã, thị trấn làm định
danh điện tử theo lịch thông báo của Công an huyện.
3. Giao Công an huyện bố trí đủ cán bộ thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn
cước công dân và định danh điện tử; đồng thời thông báo lịch cho các cơ quan,
ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn để phối hợp thực hiện.
Nhận được văn bản này, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả kịp thời về UBND huyện (qua
Công an huyện) để chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện Gia Bình;
- CVP, các Phó CVP HĐND - UBND huyện;
- Lưu: VT, Công an huyện.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Minh Trường

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình

TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG LỢI ÍCH MANG LẠI
1. Tài khoản định danh điện tử là gì?
Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số
định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho
mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh
và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực
trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.
2. Những lợi ích người dân được hưởng khi định danh điện tử
- Tạo công cụ giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi
trường điện tử, đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm,
hiệu quả thay cho việc thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống
(giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp,…).
- Tạo ra những công cụ thật sự thuận tiện, công dân có thể giao dịch ở mọi
lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu nhưng vẫn đảm bảo được sự
quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp
các giao dịch được an toàn.
- Tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử giúp công
dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử
quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu
lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống cũng như sử dụng
trên môi trường điện tử.
- Tạo ra tiện ích giúp công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình
với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua quét mã QR code hoặc giải
pháp kỹ thuật khác đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật, tin cậy.
- Xây dựng hệ sinh thái tạo ra tiện ích cho người dân trên mọi lĩnh vực
như: dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử,
thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong
các giao dịch điện tử.
3. Lợi ích đối với cơ quan, tổ chức
- Cơ quan, tổ chức được kết nối đến hệ thống định danh điện tử, sử dụng
định danh điện tử đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả, xác thực
chính xác thông tin công dân và các loại giấy tờ tùy thân đã được tích hợp.
- Các cơ quan, tổ chức có thể giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời
gian, giảm bớt chi phí lưu trữ và in ấn các loại giấy tờ khi người dân sử dụng
định danh điện tử.
- Cơ quan, tổ chức có thể thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành
chính cho người dân đảm bảo chính xác, nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt giúp

giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh như hiện
nay.
4. Lợi ích đối với doanh nghiệp
- Doanh nghiệp kết nối đến hệ thống định danh điện tử, sử dụng các dịch
vụ định danh điện tử đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu
quả, xác thực chính xác thông tin công dân và các loại giấy tờ tùy thân đã được
tích hợp khi được sự đồng ý của công dân.
- Định danh điện tử cung cấp cho doanh nghiệp một phương thức thanh
toán đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu
các thủ tục về giấy tờ.
5. Lợi ích đối với Cơ quan quản lý
- Thực hiện quản lý hành chính công trên môi trường điện tử thay thế môi
trường truyền thống, giảm thiểu nguồn nhân lực, giảm phiền hà, giấy tờ, chi phí
khi giải quyết các thủ tục hành chính.
- Vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa thuận tiện trong công tác quản lý,
thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của cơ quan chức
năng.
- Từ công tác triển khai thực tế phân tích các tính năng được sử dụng
nhiều, các kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác tham
mưu, hoạch định chính sách, giúp điều hành phát triển kinh tế đất nước.

