
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-CTTT-KHCN 

V/v thực hiện kế hoạch 32/KH-BCĐ 

của Ban chỉ đạo 06 Thành phố.  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023 

K nh   i:  

- Phòn  Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các trườn  trực thuộc Sở; 

- Các Trun  tâm Giáo dục n hề n hiệp - Giáo dục thườn  xuyên. 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BCĐ06 n ày 18/11/2022 của Ban Chỉ đạo 

06 thành phố Hà Nội về Cao điểm tuyên truyền về định danh điện t , hướn  dẫn 

n ười dân cài đặt, s  dụn  ứn  dụn  VneID và cách thức đăn  ký tài khoản trên 

Cổn  dịch vụ côn  và thực hiện các dịch vụ côn  trực tuyến (Kế hoạch chi tiết 

gửi kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo đề n hị các đơn vị thực hiện một số côn  việc 

cụ thể sau: 

1. Các đơn vị đẩy mạnh việc thôn  tin, tuyên truyền về mục đ ch, ý n hĩa, 
tầm quan trọn  của định danh điện t , ứn  dụn  VneID tron  côn  cuộc chuyển 

đổi số Quốc  ia đến toàn thể cán bộ,  iáo viên, nhân viên và học sinh bằn  

nhiều hình thức phù hợp. Thời  ian từ 01/01/2023 đến 14/10/2023 đảm bảo 

100% cán bộ,  iáo viên, nhân viên và học sinh từ 14 tuổi trở lên có tài khoản 

định danh điện t , tài khoản trên Cổn  dịch vụ côn  quốc  ia và cài đặt ứn  

dụn  VneID. 

2. Phối hợp với Côn  an phườn , xã và tổ côn  tác 06 tại địa phươn  nơi 

cư trú hỗ trợ cán bộ,  iáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tuyên truyền về 

định danh điện t , cài đặt ứn  dụn  VneID và đăn  ký tài khoản trên Cổn  dịch 

vụ côn  quốc  ia. 

3. Thực hiện báo cáo định kỳ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 

hàng tháng về việc thực hiện cài đặt ứn  dụn  VneID và tài khoản trên Cổn  

dịch vụ côn , để tổn  hợp báo cáo Ban chỉ đạo 06 Thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trươn , nghiêm túc thực 

hiện và báo cáo đún  hạn. Thông tin cần trao đổi liên hệ đ/c Vũ Việt Cườn  - 

Chuyên viên Phòng CTTT-KHCN, điện thoại: 0913212489. 

Trân trọn  cảm ơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo 06 Thành phố (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòn  thuộc Sở; 

  - Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Lưu Hoa 
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