
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
                 

           Số:            /UBND-VHTT 
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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 Mỹ Lộc, ngày          tháng  03  năm 2023 

                

                      Kính gửi:    

    - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.     

     - UBND các xã, thị trấn; 

 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; Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh hoàn thành việc kết nối giữa Cổng cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Nam Định với CSDL Quốc gia về Dân cư;  

Căn cứ Công văn số 174/STTTT-CĐS ngày 09/3/2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Nam Định về hướng dẫn sử dụng tính năng “Kiểm tra 

CSDL Quốc gia về Dân cư” trên Cổng cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn phổ biến, quán triệt tới các đồng chí cán bộ làm nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện, của xã, thị trấn trong quá trình tiếp nhận, giải 

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

giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp (tài liệu hướng dẫn sử dụng tính 

năng “Kiểm tra CSDL Quốc gia về Dân cư” trên Công cung cấp DVC trực tuyến 

của tỉnh đính kèm). Đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện tại địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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