
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v khai thác, sử dụng dịch vụ từ 

CSDL Quốc gia về dân cư trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Sơn La (MCĐT) 

 

Yên Châu, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

  - Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn; 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

      

 Thực hiện Công văn số 222/STTTT-CNTTVT ngày 07/3/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn khai thác, sử dụng dịch 

vụ từ CSDL Quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Sơn La. 

 Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai 

một số nội dung như sau: 

 1. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai, quán triệt nội dung hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông 

đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị đặc biệt là công chức 

làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp được biết và sử dụng thành 

thạo. 

 2. Yêu cầu cán bộ, công chức người lao động được sử dụng hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La bảo đảm an toàn thông tin khi truy 

xuất dữ liệu, không làm lộ lọt bí mật thông tin của tổ chức công dân khi đang thực 

hiện nhiệm vụ. Không sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sai 

mục đích, ngoài nội dung công việc được giao. 

(Hướng dẫn số 222/STTTT-CNTTVT ngày 07/3/2023 kèm theo) 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT.... bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
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