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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện
Quyết định số 34/2021/QĐTTg, ngày 08/11/2021 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội,
đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chủ huy quân sự huyện;
- Đồn Biên Phòng Đức Minh;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 6830/UBND-NC, ngày 16/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2021/QĐTTg, ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực
điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước
công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh (viết tắt là Quyết định số
34/2021/QĐ-TTg), Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn
- Tổ chức quán triệt đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân
viên trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, vai trò quan trọng và nội dung Quyết định
số 34/2021/QĐ-TTg nhất là các tiện ích mà định danh điện tử và xác thực điện tử
mang lại, tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương Thẻ
Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị đi lại quốc tế do bên sử
dụng dịch vụ quyết định; quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ... nhằm tạo
chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ.
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện đa dạng hóa các hình thức,
biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện về định danh điện
tử và xác thực điện tử phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, cơ sở.
- Bảo đảm sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực
hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau khi Công an tỉnh triển khai
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thực hiện), gắn với triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải
cách hành chính.
2. Công an huyện
Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện biện pháp quản lý nhà nước về danh tính điện tử, hoạt động định
danh và xác thực điện tử, bảo đảm Hệ thống định danh và xác thực điện tử thông
suốt, liên tục, ổn định, an toàn, an ninh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử, ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào công tác phòng,
chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ khác (sau khi Bộ Công an ban hành văn
bản chỉ đạo thực hiện).
- Phối hợp kiểm tra việc sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử do
Bộ Công an cung cấp.
- Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho cá nhân về đăng ký,
quản lý định danh và xác thực điện tử.
- Kết nối, tích hợp Hệ thống định danh và xác thực điện tử với Nền tảng
trao đổi định danh điện tử của cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.
- Tổ chức rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến số định danh cá nhân; rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định của
pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ triển khai thực
hiện hiệu quả.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao
Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò quan
trọng và nội dung Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, nhất là các tiện ích mà định
danh điện tử và xác thực điện tử mang lại… để người dân biết, đồng tình ủng hộ
và thực hiện hiệu quả. Quá trình thực hiện, cần đa dạng hóa các hình thức, biện
pháp, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán
tại địa phương; đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể cơ sở trong
công tác tuyên truyền, vận động.
4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Đức Minh
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật mật mã dân sự sử dụng trong hoạt động định danh và xác thực
điện tử (sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban
hành Hướng dẫn).
- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo mật thông
tin đối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử; sử dụng danh tính điện tử, tài
khoản điện tử trong việc cung cấp dịch vụ chữ số chuyên dùng.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn
thể huyện
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Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ,
công nhân viên và tuyên truyền đến gia đình, người thân về ý nghĩa, vai trò quan
trọng và nội dung Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, nhất là các tiện ích mà định
danh điện tử và xác thực điện tử mang lại, tài khoản định danh điện tử Mức độ 2
có giá trị sử dụng tương đương Thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ
khác có giá trị đi lại quốc tế do bên sử dụng dịch vụ quyết định; quyền và nghĩa
vụ của bên sử dụng dịch vụ...
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể huyện
và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực
hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh ;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP: C-PVP, CVNC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Lân

