
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRỰC NINH 
         

Số:         /UBND-VHTT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                 
                     

V/v cung cấp thông tin kết nối, đăng ký  

dịch vụ khai thác CSDL quốc gia về dân cư 
Trưc Ninh, ngày       tháng 5 năm 2021 

  

    Kính gửi:  

             - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                               - UBND các xã, thị trấn. 

                                       

Thực hiện Công văn số 411/STTTT- TTCNTTTT ngày 27/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định về đăng ký thông tin kết nối, khai thác 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; UBND huyện yêu cầu: 
 

1. UBND xã, thị trấn cung cấp thông tin của lãnh đạo UBND, công chức 

trực tiếp đăng nhập vào hệ thống để xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến và đăng ký dịch vụ dữ liệu khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư theo 

mẫu phiếu đăng ký (mẫu phiếu đăng ký, danh mục 17 dịch vụ dữ liệu khai thác 

CSDL về dân cư cấp xã gửi kèm); gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 01/6/2021. 

2. Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực quản lý của đơn vị, cung cấp thông tin của lãnh đạo cơ quan hoặc công 

chức trực tiếp đăng nhập vào hệ thống để xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến và đăng ký dịch vụ dữ liệu khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư 

theo mẫu phiếu đăng ký (mẫu phiếu đăng ký, danh mục 37 dịch vụ dữ liệu khai 

thác CSDL về dân cư cấp huyện gửi kèm); gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) trước ngày 01/6/2021. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các 

cơ quan, đơn vị; tổng hợp danh sách, báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 02/6/2021. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch 

UBND tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hà Quang Vinh 
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