
 

 

       

  Kính gửi: 

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

    - Bưu điện tỉnh. 
 

 Xét đề nghị của Bưu điện tỉnh tại Văn bản số 135/BĐHT-KHKD ngày 

24/02/2021 của Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh về việc đẩy mạnh công tác định danh, xác 

thực trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Văn bản gửi kèm trên hệ thống gửi, nhận 

văn bản điện tử); 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý với đề xuất của Bưu điện tỉnh tại văn bản nêu trên và giao các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có tên trên hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên 

của Bưu điện tỉnh trong quá trình hướng dẫn, thực hiện việc cài đặt tài khoản định 

danh, xác thực PostID; đồng thời tuyên truyền phổ biến, khuyến khích các cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương tích cực tham gia 

cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID. 

 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh 

và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi việc 

triển khai hệ thống định danh, xác thực điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) và vận động, hướng dẫn người dân, các tổ chức, cá 

nhân tích cực tham gia cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID. 

 3. Bưu điện tỉnh:  

 - Chủ động xây dựng, thông báo kế hoạch, cách thức và thời gian cụ thể hỗ 

trợ cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID đến từng đơn vị, địa phương. 

  - Tuân thủ theo đúng Quy trình định danh, xác thực điện tử của Tổng Công 

ty Bưu điện Việt Nam, đảm bảo thu thập đúng, đủ thông tin cần thiết phục vụ cho 

việc cài đặt tài khoản định danh, xác thực PostID, đặc biệt là việc đảm bảo bí mật 

thông tin của cá nhân khi đăng ký tài khoản định danh, xác thực PostID./. 
           

Nơi nhận:       
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PV HCC tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, PC1. 
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Trần Tuấn Nghĩa 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 1233/UBND-PC1 

V/v đăng ký tài khoản định danh,  

xác thực PostID trên Cổng  

dịch vụ công Quốc gia 

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 3 năm 2021 
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