
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-TCDNC 

V/v kết nối, tích hợp, chia 

sẻ với cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 
Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 1658/CV-TCTTKĐA ngày 

24/3/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gửi kèm),  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của  

Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử tại công văn trên. 

2. Giao Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối cùng với Sở Thông tin và Truyền 

thông tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung 

trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, Công an 

tỉnh chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất các nội dung công việc có liên quan để 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT. QMT 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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