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         Kính gửi:  

- Công an tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 08/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

34/2021/QĐ-TTg 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.  

Để kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung cơ bản của Quyết định số 

34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giúp người dân 

tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng nhất, nắm và hiểu rõ những nội dung cũng như 

lợi ích từ định danh, xác thực điện tử mang lại để thực hiện theo đúng quy định, 

đồng thời  góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các Sở, ngành, đoàn 

thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành 

Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu 

lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện một 

số nội dung trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, bảo 

vệ và vận hành Hệ thống 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 bảo đảm thông suốt, liên tục, ổn định, an ninh trong quá 

trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của Bộ Công an; ứng dụng tài khoản điện tử vào công tác phòng, chống 

thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ khác được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

Đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về danh tính điện tử, hoạt 
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động định danh và xác thực điện tử; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng 

dịch vụ định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cấp; kịp thời giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho cá nhân về đăng ký, quản lý định danh và xác 

thực điện tử; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin đối với Hệ thống định danh và xác 

thực điện tử; thống nhất phương án kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, 

tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và 

xác thực điện tử của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Đăng tải nội dung Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Ninh Thuận để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân khai thác. Chỉ đạo 

các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên tuyền trên các phương tiện 

thông tin của tỉnh về Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, các quy định khác của 

pháp luật có liên quan đến định danh và xác thực điện tử; trách nhiệm, nghĩa vụ, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm hoạt động liên quan 

đến định danh và xác thực điện tử để người dân biết thực hiện; 

- Khẩn trương phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp 

quản lý hoạt động định danh và xác thực điện tử; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; ứng dụng, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư phục vụ giải quyết các dịch vụ công trực tuyến và công tác quản lý 

nhà nước.  

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh: 

- Phối hợp Công an tỉnh 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; 

đồng thời bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin đối với Hệ thống định danh và 

xác thực điện tử; 

- Phối hợp với Công an tỉnh để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định 

danh điện tử trong việc cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng. 

4. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh: 

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và 

triển khai thi hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg. Tiến hành kiểm tra, rà soát 

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của mình có thể ứng dụng định 

danh và xác thực điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ 

chức. 

5. UBND các huyện, thành phố: 
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- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Quyết định số 

34/2021/QĐ-TTg đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý nắm được các quy 

định về định danh và xác thực điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành 

chính để thực hiện theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Công an tỉnh để thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả 

việc kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử 

được cung cấp, tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công 

an, bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao 

Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện nội dung Công văn này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an;                                             (b/c) 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT,  TCDNC.  ĐT 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                               Trần Quốc Nam 
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