
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số: 41/LĐTBXH Xuân Trường, ngày   04  tháng 8 năm 2022 

V/v thực hiện rà soát, bổ sung, chuẩn hoá và 

làm sạch dữ liệu trẻ em 
 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1430/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 29/7/2022 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định về việc chuẩn hóa và làm 

sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (Đề án 06).  

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1.Trước ngày 07/8/2022, UBND các xã, thị trấn gửi danh sách cán bộ (theo 

Biểu mẫu số 1) được cử làm đầu mối triển khai thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ 

liệu trẻ em về Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (gửi bản mềm qua 

địa chỉ Email: Phongldtbxhxt@gmail.com ). 

2.Thực hiện rà soát, bổ sung và chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em. 

- Đối tượng, quy trình: theo Phụ lục gửi kèm Công văn này. 

+ Rà soát, thu thập, bổ sung dữ liệu thông tin trẻ em   

+ Cập nhật, chuẩn hoá thông tin, dữ liệu trẻ em đã làm sạch vào cơ sở dữ liệu 

trẻ em (thực hiện trực tiếp trên địa chỉ web: nhaplieu.treem.gov.vn). 

3. Trước ngày mùng 09 hàng tháng, UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo kết 

quả việc rà soát, bổ sung và chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em (theo Biểu mẫu số 

2) về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (qua địa chỉ Email: 

Phongldtbxhxt@gmail.com). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc 

đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Ngọc Nghĩa, công chức phòng Lao động- TB&XH 

huyện Xuân Trường, sđt: 0983530739; hoặc đồng chí Tiến Phòng BVCSTE&BĐG 

Sở Lao động TB&XH tỉnh, sđt: 0912092572 được hướng dẫn cụ thể.  

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Xuân Trường đề nghị Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ và chất 

lượng theo yêu cầu./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CTTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

                        Đỗ Quốc Hội 

mailto:Phongldtbxhxt@gmail.com


 
Biểu mẫu số 1 

(Ban hành kèm theo công văn số  41/LĐTBXH  ngày 04  tháng 8  năm 2022) 

 
UBND XÃ, THỊ TRẤN…. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

…………., ngày     tháng 8 năm 2022 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI HỖ TRỢ HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ 

TRẺ EM XÃ, THỊ TRẤN… 

 

STT Họ và tên Số điện thoại Email 

 

 

  

 

 

   

 
Nơi nhận: 

- Phòng  Lao động - TB và XH 

- Lưu:...  

UBND XÃ, THỊ TRẤN 

 
 



                                                                                               Biểu mẫu số 2 

(Ban hành kèm theo công văn số 41 /PLĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 8 năm 2022) 

BIỂU MẪU THU THẬP, LÀM SẠCH DỮ LIỆU TRẺ EM  

 

Tỉnh/thành 

phố:   
Quận/huyện/thị xã:     Xã/phường/thị trấn:     

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TRẺ EM BỔ SUNG, LÀM SẠCH DỮ LIỆU THÁNG …/2022 

 

STT 

Danh sách trẻ em cần bổ sung, làm sạch dữ liệu Thông tin yêu cầu bổ sung, sửa đổi 

Họ tên 
Ngày sinh 

(nn/tt/nnnn) 

Giới 

tính 

Bố/mẹ hoặc người 

giám hộ trẻ em 
Địa chỉ 

Số CMND/CCCD/Mã 

định danh cá nhân 

Thông tin cần bổ sung, chỉnh 

sửa khác 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

[8] 

 

 

Mẫu 
Nguyễn 

Văn A 
01/06/2022 Nam Nguyễn Văn C 

    Số nhà.., 

thôn/xóm    
xxxxxxxxxxx 

Ghi rõ nội dung sửa đổi 

Ví dụ: Thay đổi địa chỉ từ số 

nhà A, thôn B, xã X, huyện Y, 

tỉnh Z đến số nhà C….. 
 

1  …  …….. …..  ………….  …………  ………….  

  

……………………  

  

 

 

 



                                                       Phụ lục 

(Kèm theo công văn số  41  /LĐTBXH ngày  04  tháng  8 năm 2022) 

 

1. Mục tiêu: Rà soát, thu thập, cập nhật và làm sạch dữ liệu trẻ em vào Cơ 

sở dữ liệu trẻ em nhằm đồng bộ dữ liệu từ trung ương đến địa phương, bảo đảm 

các điều kiện kết nối với CSDL quốc gia về dân cư.   

2. Đối tượng :  

2.1 Đối tượng thu thập, bổ sung dữ liệu: Toàn bộ trẻ em trên địa bàn tỉnh 

2.2 Đối tượng kết xuất dữ liệu để làm sạch dữ liệu:  

+ Trẻ em không có số Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh nhân dân 

(CMND) 

+ Định dạng số CCCD/CMND của trẻ em bị sai 

+ Trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản: họ tên, ngày tháng năm 

sinh, giới tính, dân tộc, cha/mẹ/người giám hộ 

3. Phương pháp thực hiện: Thực hiện trực tuyến trên bộ công cụ theo 

đường dẫn: nhaplieu.treem.gov.vn.  

4. Quy trình rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu trẻ em 

Bước 1: Cán bộ LĐTBXH xã/thị trấn tiến hành rà soát dữ liệu và kết xuất 

danh sách  trẻ em trên cơ sở dữ liệu trẻ em đối với các trường hợp đối tượng trẻ em 

được nêu tại Phụ lục Mục 2.2 của Phụ lục này. 

Bước 2: Cán bộ LĐTBXH xã/thị trấn chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, cộng tác viên thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với 

trẻ em bị sai hoặc thiếu thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình trên địa bàn 

quản lý. Trong quá trình rà soát, nếu có trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý 

trên cơ sở dữ liệu, cần bổ sung vào danh sách (biểu mẫu số 2) 

Danh sách trẻ em sau khi được rà soát, bổ sung điều chỉnh được chuyển 

đến Công an xã/thị trấn để xác thực và cung cấp mã định danh. 

Bước 3: Công an xã/thị trấn tiếp nhận danh sách, thực hiện đối chiếu, xác 

thực thông tin và cung cấp mã định danh trẻ em, ký và bàn giao lại danh sách cho 

cán bộ LĐTBXH xã/ thị trấn quản lý.  

Bước 4: Cán bộ LĐTBXH xã/thị trấn thực hiện cập nhật thông tin trẻ em đã 

được chuẩn hóa và làm sạch lên cơ sở dữ liệu trẻ em (nhập trực tiếp qua trang web 

nhaplieu.treem.gov.vn) 

 



1 

 

Bước 5: Cán bộ LĐTBXH xã/thị trấn chuyển danh sách trẻ em đã được 

chuẩn hóa và làm sạch cho cán bộ LĐTBXH huyện làm đầu mối hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu trẻ em để tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo Sở LĐTBXH tỉnh theo quy 

định (Biểu mẫu số 3).  
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