
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /UBND-CAH 

V/v triển khai kết nối, tích 

hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư 

Hữu Lũng, ngày      tháng 4 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1210/CAT-PC06, ngày 12/4/2022 của Công an 
tỉnh Lạng Sơn về triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký thông tin 
kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải 

quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau: 

 1. Thành phần đăng ký 

 Cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quy trình tiếp nhận, giải quyết 
hồ sơ, thủ tục hành chính của các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị 

trấn. 

 2. Hồ sơ đăng ký 

 (1) Bản cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết 
nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với tổ chức. 

 (2) Danh sách tài khoản đăng ký sử dụng khai thác dịch vụ dân cư. 

(Mẫu phiếu đăng ký gửi kèm theo Công văn này) 

 3. Nộp hồ sơ đăng ký 

 - Các cơ quan, đơn vị lập danh sách tài khoản đăng ký bằng bản mềm qua 
VNPT-iOffice về Công an huyện; 

- Danh sách đăng ký và cam kết nộp trực tiếp về Công an huyện; 

- Thời gian nộp trước ngày 27/4/2022. 

 Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc các đơn vị liên hệ đồng chí 
Nguyễn Thị Hồng Hiệp – Phó Đội trưởng, Công an huyện Hữu Lũng, điện thoại 

0972 811 538./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Bùi Quốc Khánh 
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