
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THIỆU HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Nghị định 

59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 

của Chính phủ quy định về định 

danh và xác thực điện tử 

 

 

Thiệu Hóa, ngày       tháng        năm 2022 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 13320/STTTT-CNTT ngày 09/9/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/9/2022 của Chính Phủ quy định về định danh và xác thực điện tử (Có Nghị 

định kèm theo). 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Định 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/9/2022; Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phối hợp triển khai các công việc sau: 

1. Giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức triển khai, thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 

của Chính phủ.  

2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả huyện; UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực 

hiện kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử với Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân 

về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử,… khi thực hiện thủ tục 

hành chính, giao dịch dân sự theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện/. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/cáo);  
- Lưu:VT. 

 
 

Hoàng Trọng Cường 
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