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Số:          /CTHADS-VP 
V/v tuyên truyền, triển khai cài đặt, sử dụng 

tài khoản định danh và xác thực điện tử 

trên ứng dụng VNeID. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

- Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 510/TCT68 ngày 22/8/2022 của Tổ công tác Triển 

khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử - Ủy ban nhân 

dân tỉnh v/v triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt và sử dụng tài 

khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID, Cục Thi hành án dân 

sự yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục 

Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:  

  1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động 

trong đơn vị Văn bản số 510/TCT68 ngày 22/8/2022 của Tổ công tác Triển khai 

đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử - Ủy ban nhân dân 

tỉnh và tài liệu hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản sử dụng phần mềm 

VNeID (văn bản đã gửi trên hệ thống điều hành Quản lý văn bản và đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Cục tại mục Thông báo).  

 2. Tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến về vai trò ý nghĩa của 

phần mềm VNeID (định danh và xác thực điện tử) tới công chức, người lao động 

và người thân (bằng hình thức thông qua các Trang mạng xã hội, Facebook, 

zalo của cá nhân và cơ quan đơn vị…); Chỉ đạo công chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID cho điện thoại thông minh 

của mình và người thân, đồng thời hướng dẫn cách thức kích hoạt tài khoản định 

danh điện tử mức độ 1 và 2 trên ứng dụng VNeID. Tiếp tục phối hợp với Công 

an tỉnh tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công chức, 

người lao động trong đơn vị mình (nếu chưa được cấp). 

 Các đơn vị triển khai thực hiện nội dung nêu trên, hoàn thành việc cài đặt, 

đăng ký và sử dụng ứng dụng VNeID trước ngày 30/9/2022, báo cáo kết quả 

thực hiện với Cục Thi hành án dân sự (qua Văn phòng Cục) để tổng hợp. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện; 

trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Văn 

phòng để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải); 

- Lưu VT, VP(Minh). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Phan Thị Mai Thảo  
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