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Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

      

Thực hiện Kế hoạch số 2774/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 

tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử (Sau đây gọi 

tắt là Chỉ thị 02 - gửi kèm theo trên VNPT iOffice). Để triển khai thực hiện Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 và tổ chức thực hiện các nội dung theo 

Kế hoạch số 2774/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng 

cao nhận thức về chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải 

yêu cầu các phòng, ban đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 

05/9/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, tạo được nhận thức 

chung về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ phù hợp với kế hoạch của ngành. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát danh mục các thủ 

tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình có thể ứng 

dụng định danh và xác thực điện tử để thực hiện các TTHC trên môi trường điện 

tử nhằm rút ngắn thời gian giải quyết cho cá nhân và tổ chức. 

3. Chủ động phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Thông 

tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế 

hoạch số 2774/KH-UBND ngày 27/10/20221. 

4. Bảo đảm sử dụng định danh điện tử, tài khoản định đanh điện tử để 

thực hiện các TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử khi nghị 

định có hiệu lực thi hành. 

5. Bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

dữ liệu chuyên ngành trong việc xác thực theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước được giao thực hiện dịch vụ công. 

                                           
1) Kế hoạch số 2774/KH-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định 

số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử. 
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6. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc và báo cáo Giám đốc Sở các nội 

dung vướng mắc (nếu có) để kịp thời giải quyết. Đăng tải đầy đủ và tuyên truyền 

nội dung  của Nghị định 59/2022/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử của Sở để 

cá nhân và tổ chức có nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận. 

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT,  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Văn Định 

 


		2022-11-04T10:01:23+0700


		2022-11-04T11:01:12+0700


		2022-11-04T11:01:12+0700


		2022-11-04T11:01:12+0700




