
 
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            SỞ Y TẾ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SYT-VP                                Phú Yên, ngày        tháng  8  năm 2022 
 

 V/v hướng dẫn kích hoạt tài  
khoản định danh, xác thực điện tử  
và sử dụng ứng dụng VNeID                                             

  
 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc. 
 
 

 

 Sở Y tế nhận được Công văn số 12/TCTTKĐA ngày 15/8/2022 của Tổ công 
tác triển khai Đề án 06 về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực 

điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID. 

 Sở Y tế thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế tuyên truyền, phổ 

biến đầy đủ nội dung Công văn số 12/TCTTKĐA ngày 15/8/2022 của Tổ công tác 
triển khai Đề án 06 trong toàn thể cơ quan, đơn vị để công chức, viên chức, người 

lao động biết và triển khai thực hiện kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện 
tử và sử dụng ứng dụng VNeID theo quy định.  

 Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 12/TCTTKĐA ngày 15/8/2022 của Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực đi ện tử 
và sử dụng ứng dụng VNeID) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc SYT (t/h); 

- Lưu: VT, VP (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Tỉnh 
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