
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Số:          /STTTT-TTCNTT&DVHCCTT  Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

V/v hướng dẫn tra cứu, khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin 

 một cửa điện tử 

  

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 404/UBND-KSTT ngày 

12/01/2023 về việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn 

thành kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị 

định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương 

cách thức tra cứu, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 03 dịch vụ: 

Xác minh CCCD/CMND, Xác minh thông tin chủ hộ, Lấy thông tin công dân phục 

vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (tài 

liệu hướng dẫn gửi kèm theo Công văn này). 

Quá trình tri n khai thực hiện, nếu có kh  khăn, vướng m c đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đ  được hướng dẫn, h  trợ 

(gặp bà Lê Thị Hường,  iện  ho i              , 0976146273 hoặc bà Nguyễn 

Thị Hoa,  iện  ho i              , 0899325681). 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đ  các cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết, thực hiện. 

Trân tr ng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, đ  b/c); 
- Công an tỉnh (đ  b/c); 

- Lưu: VT, TTCNTT&DVHCCTT (LH, 02). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiền 
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