
 

 

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 đẩy mạnh triển khai kết nối CSDL 

Quốc gia về Dân cư phục vụ xử lý 

TTHC, cung cấp DVC trực tuyến 
 

 

 
  Kính gửi:  

       - Viettel Phú Yên; 

        - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

        

 Thực hiện Công văn số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Công văn số 2060/UBND-KGVX ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh 

V/v đẩy mạnh triển khai kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư phục vụ xử 

lý thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, Sở Thông tin 

và Truyền thông yêu cầu: 

 1. Viettel Phú Yên (đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT Cổng DVC trực tuyến) khẩn 

trương thực hiện kết nối Cổng DVC trực truyến tỉnh với CSDL quốc gia về Dân cư 

thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh. Triển khai 236 dịch vụ 

công trực tuyến thiết yếu, có nhu cầu khai thác dữ liệu từ CSDL quốc gia về Dân cư 

(danh mục các DVC và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật gửi gửi kèm hoặc tải về tại địa chỉ 

https://mic.gov.vn). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2021. 

 2. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông   

 - Phối hợp với Viettel Phú Yên thực hiện kết nối Cổng DVC trực truyến tỉnh 

với CSDL quốc gia về Dân cư thông qua LGSP của tỉnh. 

 - Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, kịch bản kết nối, khai thác CSDL 

quốc gia về Dân cư phục vụ 236 dịch vụ công (183 cấp tỉnh, 37 cấp huyện, 16 cấp xã), 

nhận bàn giao kỹ thuật kết nối và vận hành hệ thống; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc về Sở 

Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Công nghệ thông tin) để tổng hợp, báo cáo./. 

 (Gửi kèm Công văn số 2060/UBND-KGVX ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh; 

Công văn số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Danh mục các dịch vụ công và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Cục Tin học hóa; 

- Các sở ban ngành;  

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CNTT (Tr). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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