
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

              Số:          /SXD-VP 
Về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản 

trên cổng dịch vụ công Quốc gia 

   Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2022 

                   

 

Kính gửi:  

- Các cá nhân, Doanh nghiệp HĐXD trên địa bàn tỉnh NĐ; 

- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt 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; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu 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” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 40/KH-

TCTTKĐA ngày 31/5/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực 

hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC, Sở Xây dựng hướng dẫn các bước đăng ký tài 

khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, như sau: 

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn/. Chọn nút “ĐĂNG KÝ” 

 

https://dichvucong.gov.vn/
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Bước 2: Thực hiện tiếp theo chọn “Công dân”, chọn “Thuê bao di động” 

 

Bước 3: Thực hiện điền đầy đủ các thông tin cá nhân mà Cổng dịch vụ công yêu 

cầu (chú ý các thông tin có dấu * là bắt buộc phải có và chính xác) 
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Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Đăng ký” 

Bước 5: Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại thực hiện đăng ký, đăng nhập 

mã OTP và chọn “Xác nhận”. 

 

 

Nếu xuất hiện hộp thoại sau là do chưa đăng ký chính xác số điện thoại với 

số CMND/CCCD của nhà mạng mà cá nhân đang thuê bao (lưu ý phải khai báo 

số điện thoại đúng với số CMND/CCCD đã thực hiện đăng ký với nhà mạng). 
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Sau khi đăng ký thành công, tài khoản trên có thể dùng để sử dụng các dịch 

vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam 

Định (http://dichvucong.namdinh.gov.vn) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị 

các doanh nghiệp, cá nhân liên hệ với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 

Sở Xây dựng tỉnh Nam Định (đồng chí Hà Thanh Hải, số điện thoại: 

0945.552.822; đồng chí Phạm Hải Triều, số điện thoại: 0972.715.650) để được 

hướng dẫn, phối hợp giải quyết.  

Sở Xây dựng tỉnh Nam Định trân trọng thông báo để các doanh nghiệp, cá 

nhân được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh; 

- Các Đ/c lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, 

 đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website của Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, VP. 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Hưng 

 

 

 

http://dichvucong.namdinh.gov.vn/

		2022-07-13T11:35:55+0700


		2022-07-13T15:07:24+0700


		2022-07-13T15:21:45+0700


		2022-07-13T15:21:45+0700


		2022-07-13T15:21:45+0700




