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SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /SYT-VP 
V/v triển khai cấp tài khoản 

 định danh điện tử cho CBCCVC 

Đồng Tháp, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế; 

- Bệnh viện Quân Dân Y. 

 

Tiếp nhận Công văn số 957/CAT-QLHC ngày 15/6/2022 của Công an 

tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho 

cán bộ, công chức. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của đơn vị về những lợi ích khi được cấp tài khoản định danh điện tử, cụ 

thể như sau: 

Một là, công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên 

ứng dụng định danh điện tử quốc gia) sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu 

(form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm 

được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ 

tục cần giải quyết. 

Hai là, công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ 3 

thông qua quét mã QR Code hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên 

thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. 

Ba là, công dân có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy 

tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc 

gia như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế,.... 

Bốn là, công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa 

đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền...). 

Năm là, bảo mật thông tin công dân, không thể giả mạo, chính xác và duy 

nhất do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu 

gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Do vậy, khi công dân thực 

hiện các giao dịch điện tử trên môi trường điện tử sẽ thuận tiện và an toàn. 

2. 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. Việc cấp tài khoản định danh điện tử được 

thực hiện thông qua 02 hình thức: 



- Trường hợp chưa được cấp CCCD: khi đến làm thủ tục cấp CCCD sẽ 

được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử trong quá 

trình làm thủ tục cấp CCCD, công dân cung cấp số điện thoại và địa chỉ thư điện 

tử (nếu có). Nếu có nhu cầu tích hợp Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo 

hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, mã số thuế....vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định 

danh điện tử thì xuất trình bản gốc các loại giấy tờ trên cho cán bộ đối chiếu và 

nhập lên hệ thống. 

- Trường hợp đã được cấp CCCD: công dân đến cơ quan cấp CCCD của 

Công an tỉnh hoặc Công an cấp huyện nơi thường trú để làm thủ tục đăng ký cấp 

tài khoản định danh điện tử, công dân xuất trình thẻ CCCD, cung cấp thông tin 

về số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Nếu có nhu cầu tích hợp Giấy 

phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, mã số thuế...vào 

hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử thì xuất trình bản gốc các loại 

giấy tờ trên cho cán bộ đối chiếu, nhập lên hệ thống; đồng thời, thu nhận hình 

ảnh và vân tay của công dân. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu đăng ký 

cấp tài khoản định danh điện tử liên hệ với Công an huyện/thành phố trên địa 

bàn hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an 

Tỉnh, số 246 đường Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp (gặp đồng chí Phạm Thanh Nhân, số điện thoại 0369.299983). 

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng CM thuộc Sở (t/h); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 
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