
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC TIN HỌC HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /THH-THHT Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021  

V/v đăng ký thông tin kết nối,  

khai thác CSDL quốc gia về dân cư 

 

       

   Kính gửi: Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ Văn bản số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

Theo đề nghị của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ 

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

Cục Tin học hóa đề nghị Quý Sở: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin theo Mẫu 

phiếu đăng ký (gửi kèm theo) để Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an  

phối hợp cấu hình, cấp quyền khai thác dịch vụ. 

- Có văn bản trả lời chính thức kèm theo Phiếu đăng ký thông tin của tất cả 

các sở có dịch vụ công ưu tiên triển khai, của tối thiểu 03 quận/huyện và 03 

phường/xã phục vụ thử nghiệm trong thời gian từ nay đến ngày 15/6/2021. Thời gian 

hoàn thành: ngày 21/5/2021. 

- Có văn bản trả lời chính thức kèm theo Phiếu đăng ký của tất cả các cơ quan 

còn lại phục vụ đưa vào sử dụng chính thức 236 dịch vụ công trực tuyến (có kết nối 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) từ ngày 01/7/2021. Thời gian hoàn thành: ngày 

15/6/2021. 

- Bản điện tử và bản mềm Phiếu đăng ký xin gửi trước về cho Cục Tin học 

hóa theo địa chỉ: tqtuan@mic.gov.vn; ltkthanh@mic.gov.vn. 

- Đầu mối phối hợp của Cục Tin học hóa là ông Trần Quốc Tuấn,  

Trưởng phòng Tích hợp hệ thống, SĐT: 0902170982, email: tqtuan@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- PCT Đỗ Công Anh (để b/c); 

- C06 (để p/h); 
- Lưu VT, THHT. (100b) 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Tiến 
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