
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /SGDĐT-VP Đắk Nông, ngày       tháng 6 năm 2022 
  

V/v đăng ký tài khoản định danh 

điện tử 
 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 3066/UBND-NC ngày 09/6/2022 của UBND 

tỉnh về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, Sở Giáo dục và Đào tạo triển 

khai đến các đơn vị và đề nghị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh và người dân sinh sống trên địa bàn hiểu rõ và đăng ký, 

sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân 

thân, dịch vụ công... 

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc đơn vị phát 

huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực đăng ký cấp tài khoản định danh 

điện tử. Qua đó, tuyên truyền, vận động người thân thực hiện đăng ký cấp tài 

khoản định danh điện tử. 

3. Chủ động liên hệ phối hợp với Công an địa phương xây dựng kế hoạch, 

đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử cho những cá nhân chưa làm căn cước 

công dân (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng  thuộc Sở; 

- Lư: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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