
  SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:        /TTYT-HCTH 

V/v tăng cường sử dụng Cổng Dịch 

vụ công quốc gia và đảm bảo an 

toàn thông tin tài khoản của cá nhân 

trên Cổng dịch vụ công tỉnh 

 

TP Cao Lãnh, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 

 

                            Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc  

                                         

Thực hiện Công văn số 1869/SYT-VP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và 

đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của cá nhân trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Sử dụng thống nhất chức năng đăng ký tài khoản qua VNConnect 

của Công dịch vụ công quốc gia đối với công dân tại Cổng dịch vụ công tỉnh 

từ ngày 01/6/2022 

- Việc đăng ký tài khoản cá nhân sẽ thống nhất sử dụng chức năng đăng 

ký tài khoản qua VNConnect tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, đối với trường 

hợp tài khoản đã được đăng ký trước đó tại Cổng dịch vụ công tỉnh khi tạo đăng 

nhập lần đầu qua VNConnect sẽ được đồng bộ lại tất cả các thông tin (gửi kèm 

hướng dẫn đăng ký tài khoản VNConnect). 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân đăng ký mới tài khoản trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia qua địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc qua chức năng 

“Đăng ký” trên Cổng dịch vụ công tỉnh (chuyển chức năng đến địa chỉ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/6/2022); 

- Thực hiện đăng nhập tài khoản cá nhân tại chức năng “Đăng nhập qua 

Cổng DVCQG” tại Cổng dịch vụ công tỉnh; hoặc đăng nhập và chọn nộp hồ sơ 

trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia đối với danh sách thủ tục hành chính 

của Đồng Tháp; 

- Đối với trường hợp đăng ký tài khoản cá nhân tại Cổng dịch vụ công 

tỉnh trước đó, tiếp tục hỗ trợ duy trì chức năng đăng nhập để nộp hồ sơ trực 

tuyến đến hết 30/7/2022 (sau thời gian này, tắt chức năng đăng nhập tại Cổng 

dịch vụ công tỉnh). 

 

https://dichvucong.gov.vn/


2. Việc đăng ký tài khoản đối với các tổ chức, doanh nghiệp vẫn thực 

hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông (bà Hồ Yến 

Nhi, điện thoại/zalo: 0766.730269, thư điện tử: hynhi@dongthap.gov.vn) để 

phối hợp, hỗ trợ.  

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.   

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- BGĐ TTYT (biết);                                                                                          

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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