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Số: 761/VPCP-KSTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2022

V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp,
chia sẻ với CSDLQG về dân cư

Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm b khoản 2
mục III Điều 1 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục
vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030,
Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an và một số cơ quan, đơn vị liên
quan xây dựng tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục
hành chính (Phụ lục kèm theo).
Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam căn cứ vào tài liệu hướng
dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai kết nối, tích
hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ
thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu
cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn
thành trong Quý I năm 2022. Đầu mối phối hợp kỹ thuật của Văn phòng
Chính phủ xin liên hệ với Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng phòng,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; số điện thoại: 080.40551 hoặc 0984688909;
thư điện tử: nguyendinhloi@chinhphu.vn.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các Đồng chí./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Các tập đoàn: VNPT, EVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
- Lưu: VT, KSTT (2b). NĐL
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