
 

 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CĐS 

V/v hướng dẫn sử dụng tính năng "Kiểm tra 

CSDL Quốc gia về Dân cư" trên Cổng cung 

cấp DVC trực tuyến của tỉnh  

Nam Định, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ HCC, XTĐT và HTDN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại văn bản số 106/UBND-

VP8 ngày 02/3/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ và đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định 

danh điện tử; 

Sở Thông tin và Truyền thông xin được hướng dẫn sử dụng tính năng 

kiểm tra và lấy dữ liệu trên CSDL Quốc gia về Dân cư phục vụ giải quyết TTHC 

của người dân, doanh nghiệp trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh (có chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng tính năng "Kiểm tra CSDL Quốc gia 

về Dân cư" trên Cổng cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh đính kèm). 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm phổ biến, quán triệt nội dung hướng dẫn trên đến tất cả các đồng chí cán bộ 

làm công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC, XTĐT 

và HTDN tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã. Trong 

quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn vướng mắc hoặc có yêu cầu 

đào tạo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, đề nghị các cơ quan đơn vị liên hệ về Sở 

Thông tin và Truyền thông (qua Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông) để 

phối hợp giải quyết. Đầu mối liên hệ: Bà Bùi Thị Hằng, Kỹ sư Trung tâm, số 

điện thoại: 0913333701). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để phối hợp); 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT 

  các huyện, thành phố; 

- Trung tâm CĐS&TT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, CĐS (khuyennm). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Vũ Trọng Quế 
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