
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số:        /UBND-VP 

V/v đăng ký thông tin bổ sung kết 

nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để phục vụ xử lý thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Hà Nam, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 572/STTTT-TTBCXB ngày 17/6/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký thông tin bổ sung kết nối cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư để phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm bổ sung thông tin (Có phụ lục đính 

kèm) trong việc đăng ký việc sử dụng chính thức 236 dịch vụ công trực tuyến có 

kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đó Ủy ban nhân dân huyện 

Thanh Liêm cung cấp 36 dịch vụ công trực tuyến; các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện cung cấp 17 dịch vụ công trực tuyến. 

UBND huyện Thanh Liêm gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT.  

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

        Lại Thị Ngọc Trâm 
 

 



 

 

Phụ lục I: PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT NỐI CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 

PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

Phiếu đăng ký kết nối CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết dịch vụ hành chính công  
 (Kèm theo Công văn số       /UBND ngày     /6/2021 của UBND huyện Thanh Liêm) 

 

1. Đơn vị đăng ký: UBND huyện Thanh Liêm 

2. Tên Hệ thống CSDL1: Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công;  

3. Đầu mối liên hệ: 
Họ tên: Lại Thị Dung;  Chức vụ: Chuyên viên. 

Số điện thoại: 0943280562, Email: dungthang8385@gmail.com    

Đơn vị công tác:Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện Thanh Liêm 

4. Thông tin tài khoản đăng ký truy cập sử dụng Dịch vụ xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về DC: 

T Họ tên2 
Tài khoản đăng 

nhập3 SĐT Mã cơ quan4 Tên cơ quan 
Vai trò 

trách nhiệm5 

Số 

lần 

truy 

vấn 

trong 

ngày6 

Mục đích 

sử dụng7 

1 Lại Thị Dung laithidung.tl  0943280562 H25.30 
Văn phòng HU, 

HĐND&UBND 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

                                           
1 Tên hệ thống thông tin kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ vụ công trực tuyến. Ví dụ: Hệ thống thông tin một cửa điện tử; 

Cổng dịch vụ công; Hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành (Đất đai, Lao động thương binh xã hội…) 
2 Họ và tên cán bộ trực tiếp tham gia tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, trong đó có nhu cầu truy vấn, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. Ví dụ: Nguyễn Văn A. 
3 Tài khoản sử dụng để đăng nhập vào vào Hệ thống thông tin phục vụ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. yêu cầu trong tài khoản có độ dài từ 08 - 60 ký 

tự. Ví dụ: : nguyenvana.stttt/ nguyenvanb@hanoi.gov.vn/052082123456/... 
4 Mã cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tuân thủ quy định của Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg, được lấy từ Hệ thống danh mục điện tử dùng chung 

của các cơ quan nhà nước do Bộ TTTT quản lý để bảo đảm thống nhất trong toàn quốc. 
5 Vai trò, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp tham gia và quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, trong đó có nhu cầu truy vấn, khai thác CSDL quốc 

gia về dân cư. Ví dụ: Cán bộ một cửa; Công chức, viên chức; Trưởng phòng; Lãnh đạo đơn vị. 
6 Trung bình số lần truy vấn trong ngày đến CSDL quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, được tính tương đối bằng cách lấy (số hồ sơ) x (số lượng 

truy vấn cần để xử lý 01 hồ sơ). Ví dụ: 50 (hồ sơ/ngày) x 3 (truy vấn/01 hồ sơ) = 150 truy vấn/ngày.  
7 Mục đích của việc truy vấn CSDL quốc gia về dân cư. Ví dụ: Xác minh thông tin công dân khi tạo mới tài khoản trên cổng DVC; xác minh tài khoản của công dân khi đã có trong hệ 

thống; xác minh thông tin công dân tại bộ phận 01 cửa nhằm đơn giản hóa bản giấy các giấy tờ liên quan công dân như: chứng minh thư, căn cước công dân, sổ hộ khẩu...; xác minh 

thông tin công dân khi cán bộ thụ lý hồ sơ... 
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T Họ tên2 
Tài khoản đăng 

nhập3 SĐT Mã cơ quan4 Tên cơ quan 
Vai trò 

trách nhiệm5 

Số 

lần 

truy 

vấn 

trong 

ngày6 

Mục đích 

sử dụng7 

huyện 

2 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
motcua.thanhnguyen 0976750470 H25.30.29 

UBND xã Thanh 

Nguyên 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

3 Lê Hồng Ngọc motcua.thanhthuy 0888626000 H25.30.33 
UBND xã Thanh 

Thủy 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

4 Nguyễn Thị Hạnh motcua.thanhtam 0373139509 H25.30.31 
UBND xã Thanh 

Tâm Cán bộ một cửa 05 
Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

5 Thái Thị Tuyết motcua.thanhha 0971609366 H25.30.25 
UBND xã Thanh 

Hà 
Cán bộ một cửa 05 Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

6 Nguyễn Văn Đức motcua.thanhtan 0397546774 H25.30.32 
UBND xã Thanh 

Tân 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

7 Nguyễn Thị Tâm motcua.thanhnghi 0382192692 H25.30.28 
UBND xã Thanh 

Nghị 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

8 Nguyễn Thị Thu motcua.thanhluu 0382730529 H25.30.24 
UBND TT. Tân 

Thanh 
Cán bộ một cửa 05 Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

9 Phạm Minh Thu motcua.thanhhuong 0987818615 H25.30.27 
UBND xã Thanh 

Hương 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

10 Nguyễn Đình Ngọ motcua.thanhphong 0888682525 H25.30.30 
UBND xã Thanh 

Phong 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân khi cán bộ thụ lý hồ  

11 Lê Minh Dục motcua.liemtuc 0983597306 H25.30.23 
UBND xã Liêm 

Túc 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

12 Nguyễn Văn Lân motcua.liemphong 0397189180 H25.30.20 
UBND xã Liêm 

Phong 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 
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T Họ tên2 
Tài khoản đăng 

nhập3 SĐT Mã cơ quan4 Tên cơ quan 
Vai trò 

trách nhiệm5 

Số 

lần 

truy 

vấn 

trong 

ngày6 

Mục đích 

sử dụng7 

13 Phạm Thị Huyền motcua.liemson 0911044026 H25.30.21 
UBND xã Liêm 

Sơn 
Cán bộ một cửa 05 Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

14 Lại Thị Ngọc motcua.liemthuan 0946508125 H25.30.22 
UBND xã Liêm 

Thuận 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

15 Vũ Thị Duyên motcua.liemcan 0912353832 H25.30.19 
UBND xã Liêm 

Cần 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

16 Dương Thị Quyên motcua.kienkhe 0963128281 H25.30.18 
UBND TT. Kiện 

Khê 
Cán bộ một cửa 05 Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 

17 Đinh Văn Bình motcua.thanhhai 0978886598 H25.30.26 
UBND xã Thanh 

Hải 
Cán bộ một cửa 05 

Xác minh thông tin công 

dân tại bộ phận 01 cửa 
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