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THÔNG BÁO
Thực hiện thu nhận CCCD gắn chíp và tài khoản 

định danh điện tử (VNelD)

Thực hiện công văn số: 1626/TCTTKĐA06-CA ngày 09 tháng 12 năm 
2022 thực hiện thu nhận CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử (VNelD)

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy 
định về định danh và xác thực điện tử, mọi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở 
lên, đã làm Căn cước công dân (CCCD) gắn thẻ chíp điện tử, đều có thể tạo lập 
tài khoản định danh điện tử " VNelD" ở Mức độ 1 để chứng minh các thông tin 
cá nhân của mình thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Hiện Bộ Công an đã hoàn thiện hệ thống định danh và xác thực điện tử, là 
phương thức xác thực thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành 
chính, giao dịch dân sự, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể:

- Định danh điện tử mức độ 1: Do người dân tự tải ứng dụng " VNcID" 
và tự cài theo hướng dẫn (bao gồm các thông tin cá nhân như: Số định danh 
cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính thay thẻ CCCD 
gắn chíp).

- Định danh điện tử mức độ 2: Do cơ quan Công an tạo lập cho người dân, 
sau đó cài đặt theo hướng dẫn trong tin nhắn của Bộ Công an gửi đến. Định danh 
điện tử mức độ 2 bao gồm các thông tin như: Định danh điện tử Mức độ 1 và tích 
hợp thêm các thông tin về bảo hiểm, Giấy phép lái xe, đăng ký xe,...

Nhằm tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân trên địa bàn xã thuận tiện trong việc thu nhận tài khoản định 
danh điện tử, Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã Hà Kỳ yêu cầu Trưởng các cơ 
quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn xã; Tổ trưởng tổ công tác các thôn 
triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công 
tác, làm việc tại đơn vị mình và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, hội 
viên, đoàn viên, thành viên của tổ chức mình phải làm CCCD gắn chíp điện tử 
(nếu chưa thực hiện), đồng thời đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử 
trên ứng dụng VNelD trước ngày 15/12/2022.

2. Thực hiện thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và nhân dân nắm được các nội dung sau:

- Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ 01/01/2023 không sử dụng 
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự. Các 
phương thức thay thế là thẻ CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử.

- Bộ Công an tạo lập, phát triển "Tài khoản định danh điện tử" được cài 
đặt trên ứng dụng VnelD kết hợp với trang thông tin: “dinhdanhdientu.gov.vn”, 
“vneid gov.vn” để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong 



giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên 
môi trường điện tử; phát triển các tiện ích, để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Với những người chưa làm CCCD gắn chíp điện tử: Tuyên truyền, vận 
động các trường hợp này bố trí thời gian đến các điểm thu nhận CCCD, để thu 
nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử.

- Với những người đã có CCCD gắn chíp: Tải ứng dụng VNelD về điện 
thoại di động thông minh từ 02 kho ứng dụng AppStore (điện thoại Iphone), 
CHPlay (điện thoại thông minh loại khác) và thực hiện như sau:

+ Nếu chưa được cơ quan Công an thu nhận tài khoản định danh điện tử 
Mức độ 2 thì cài đặt tài khoản định danh điện tử Mức độ 1 theo hướng dẫn, để 
thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và 
các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

+ Nếu đã được cơ quan Công an thu nhận tài khoản định danh điện tử Mức 
độ 2 thì thực hiện theo tin nhắn từ ứng dụng "VNelD" của Cục C06 Bộ Công an, 
để cài đặt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2.

* Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, Tổ công tác các thôn liên hệ với đ/c Đặng Quang 
Kiên, Phó Trưởng công an xã, ĐT: 0973.658.979 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Công an xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Cổng TTĐT xã;
- Lưu VP.
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