
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 897/UBND-CA Vụ Bản, ngày 19 tháng 10 năm 2022
N/n tuyên truyền, thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành của huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4542/CAT-PC06 ngày 14/10/2022 của 
Công an tỉnh Nam Định về nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, vai trò, 
tiện ích của ứng dụng VNelD. Qua theo dõi, hiện nay tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến trên cổng dịch vụ công còn thấp; để đảm bảo nâng cao hiệu quả theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện ngay một số 
nội dung sau:

1. Chỉ đạo 100% cán bộ, công nhân viên thuộc cơ quan, đơn vị của mình 
đăng ký, cài đặt, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNelD (có danh sách gửi về Câng 
an huyện để tổng hợp báo cảo Chủ tịch UBND huyện), biết sử dụng và hướng 
dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực 
tuyến (hoàn thành trước ngày 28/10/2022).

2. Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm VH-TT-TT:
- Tiếp tục tuyên truyền về giá trị, tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, 

phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an hướng dẫn người dân thủ tục, quy 
trình đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, trang mạng xã hội và cổng thông tin điện tử của huyện (Có bài tuyên 
truyền gửi kèm).

- Trung tâm VH-TT-TT chủ trì phối hợp với Công an huyện thiết kế, in 
ấn, bố trí băng rôn, khẩu hiệu và phát tờ rơi, quảng cáo ... tại các nơi tiếp công 
dân; Trụ sở Cơ quan; các địa điểm công cộng; trên địa bàn huyện.

3. Thủ trưởng, cán bộ, công nhân viên chủ động đăng tin, bài viết trên các 
trang thông tin điện tử của đơn vị mình;... tổ chức tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ 
bài viết trên các trang fanpage mạng xã hội Zalo, Facebook về những tiện ích 
của dịch vụ công trực tuyến.

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ công tác tuyên truyền về 
dịch vụ công trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh 
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nghiệp; đây mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến trên hệ thống phát thanh của địa phương, tờ rơi, tờ gấp; tại các 
cuộc họp tổ dân phố, chi bộ.

5. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện của đơn vị mình.

6. Giao văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND phối hợp Công an huyện bố 
trí máy tính có kết nổi Internet đặt tại khu vực tiếp công dân của huyện để làm 
điểm dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tố chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả các nội dung tại công văn này.

Giao Công an huyện chủ trì, phối họp Văn phòng Huyện ủy - HĐND - 
UBND theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện (từ ngày 
31/10/2022)-, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy 
định./, vl—

Nơi nhận:
- Thường trực Huỵên ủy;

(để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND huyện; 
(để chỉ đạo)

- Các Phòng, ban, của huyện;
- ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
(để thực hiện)

- Lưu VT, CA.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH



BÀI TUYÊN TRU YÈN
DỊCH VỤ CÔNG TRựC TUYÉN TRONG LĨNH vực 

ĐĂNG KÝ Cư TRÚ, CẤP CÀN CƯỚC CÔNG DÂN

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA-V01 ngày 12/01/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Thời gian qua Công 
an huyện Vụ Bản đã triển khai đồng bộ các giải pháp để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân; 
lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần đấy mạnh cải cách 
hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

1. Khi công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 
4 trong lĩnh vực quản lý hành chính trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc 
Cổng dịch vụ công của Quốc gia sẽ được thụ hưởng những tiện ích sau:

1.1. Đối với công dân, tổ chức: (1) Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, 
thuận tiện 24/24h trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet; (2) Tiết kiệm chi 
phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; nhận kết quả điện tử hoặc 
tại địa chỉ yêu cầu (nếu có);(3) Chủ động các công việc khác của công dân;(4) Theo 
dõi được tình trạng hồ sơ trên Website trực tuyến; (5> Bảo đảm công khai, minh 
bạch hồ sơ, thủ tục. Ị

1.2. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: (l) Tiếp nhận, giải quyết các thủ 
tục hành chính trên hệ thống Công nghệ thông tin, nhanh chóng, chính xác; (2) 
Không phải tiếp xúc trực tiếp người dân, không mất không gian, nhân lực cho việc 
bố trí tiếp dân tại trụ sở, giảm thiểu áp lực...

2. về quy trình thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú; cấp Căn cước công 
dân qua dịch vụ công:

2.1. Điều kiện cần để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với người 
dân, doanh nghiệp:(1) Có thuê bao điện thoại di động chính chủ;(2) Tài khoản định 
danh điện tử;(3) Tài khoản ngân hàng;(4) Thiết bị máy vi tính hoặc điện thoại thông 
minh có kết nối Internet.

2.2. Các bước truy cập khi đăng ký dịch vụ công lĩnh vực đăng ký cư trú
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cung cấp dịch vụ 

công mức độ 4 tại Công an cấp xã, bao gồm: (l) Đăng ký thường trú;(2) Xóa đăng ký 
thường trú; (3) Đăng ký tạm trú; (4) Gia hạn tạm trú; (5) Xóa đăng ký tạm trú; (6) Tách 
hộ;(7) Điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú;(8) Khai báo thông tin về 
cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; (9) Xác 
nhận thông tin về cư trú;(10) Thông báo lưu trú;(1 ° Khai báo tạm vắng.

Bước 1: Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc 
Cống dịch vụ công Quốc gia

(Https://dichvucong.bocongan.gov .vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn).
Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.
Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Https://dichvucong.bocongan.gov
Https://dichvucong.gov.vn
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Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài 

liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết theo hướng dẫn.
Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).
Bước 5: Kiếm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.
2.3. Các bước truy cập khi đăng ký dịch vụ công lĩnh vực cấp, quản lý 

căn cước công dân
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp 

dịch vụ công mức độ 4 tại Công an các cấp, bao gồm: (l) Xác nhận số Chứng minh 
nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; (2) Khai thác thông tin trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư;(3) Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước 
công dân;(4) Thông báo số định danh cá nhân.

Bước 1: Công dân truy cập vào cống dịch vụ công của Bộ Công an hoặc 
Cổng dịch vụ công Quốc gia

(Https;//dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn).
Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.
Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.
Bưó'c 3: Người dân thực hiện khai biếu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan 

theo yêu cầu; xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả theo hướng dẫn.
Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng 

thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước 
công dân; thông báo số định danh cá nhân.

Với những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang 
lại, Công an huyện Vụ Bản trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân, tổ chức 
trên địa bàn tích cực thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản 
lý cư trú; cấp, quản lý Căn cước công dân trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an 
hoặc Cống dịch vụ công quốc gia, góp phần từng bước đấy mạnh ứng dụng phục 
vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội 
tại địa phương.

CÔNG AN HUYỆN vụ BẢN

Https://dichvucong.gov.vn
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