
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v đăng ký thông tin kết nối, khai 

thác CSDL quốc gia về dân cư 

 

  

  Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
        

 Tiếp nhận Công văn số 634/THH-THHT ngày 17/5/2021 của Cục Tin học 

hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông V/v đăng ký thông tin kết nối, khai thác 

CSDL quốc gia về dân cư, 

 Để bảo đảm khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng mục đích, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; UBND các xã, phường; thị trấn có dịch vụ công trực tuyến có kết 

nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Danh mục 236 dịch vụ công trực 

tuyến gửi kèm), Đăng ký thông tin theo Mẫu phiếu đăng ký (gửi kèm) gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông; thời gian chậm nhất ngày 21/5/2021. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Qúy cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

 (Gửi kèm Công văn số 634/THH-THHT ngày 17/5/2021 của Cục Tin học; 

Danh mục 236 dịch vụ công trực tuyến; Mẫu phiếu đăng ký) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CNTT (Tr). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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