
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-CA
V/v triển khai thực hiện Nghị 
định số 59/2022 về định danh 

và xác thực điện tử

Tứ Kỳ, ngày       tháng 11  năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05/9/2022 
gồm 06 chương và 41 Điều, quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, 
xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch 
vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP:

(1) “Định danh điện tử” là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh 
tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử.

(2) “Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử” là Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

(3) “Hệ thống định danh và xác thực điện tử” là hệ thống thông tin do Bộ 
Công an xây dựng, quản lý để thực hiện đăng ký, tạo lập, quản lý tài khoản định 
danh điện tử và thực hiện xác thực điện tử.

(4) “Tài khoản định danh điện tử” là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu 
hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác 
thực điện tử.

(5) “Xác thực điện tử” là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với 
chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ 
thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu khác 
và hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh 
điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập qua tổ chức cung cấp 
dịch vụ xác thực điện tử để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh 
điện tử đó.

(6) Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử gồm: (a) Công dân 
Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 
tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử 
của cha, mẹ hoặc người giám hộ; (b) Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên 
nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi 
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hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của 
cha, mẹ hoặc người giám hộ; (c) Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký 
hoạt động tại Việt Nam. Trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử 
đối với cá nhân, tổ chức được quy định cụ thể từ Điều 14 đến Điều 17.

Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không 
phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử 
dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo 
lập; Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử thực hiện thanh toán chi 
phí cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật. 
Đáng chú ý, tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được sử dụng để thực hiện thủ tục 
hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử đến ngày 
01/7/2024.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
thực hiện phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các nội dung Nghị định số 
59/2022/NĐ-CP của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý; trên cơ sở đó, nghiên cứu, rà soát và chủ động tổ chức triển 
khai các nội dung công việc cần thiết theo chức năng, nhệm vụ được giao để 
thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.  

2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên 
quan của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách 
nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-
CP; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với các nội dung 
vượt quá phạm vi thẩm quyền.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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