
ỦY BAN  NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2611/UBND-VP Thành phố Cao Bằng, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

V/v thực hiện khai thác dữ liệu 

dân cư phục vụ giải quyết TTHC 

và nâng cao hiệu quả sử dụng 

Dịch vụ công trực tuyến 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng chuyên môn thuộc UBND TP; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 (Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện công văn số 1324/STTTT-BCVTCNTT ngày 21 tháng 10 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc khai thác dữ liệu 

dân cư phục vụ giải quyết TTHC và nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT. Để thực 

hiện tốt công tác khai thác dữ liệu dân cư phục vụ trong quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) và nâng cao hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại địa 

phương, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực 

hiện các nội dung sau:  

1. Đăng ký, quản lý tài khoản ngân hàng dùng cho việc thu phí, lệ phí và 

các nghĩa vụ tài chính trực tuyến 

- UBND các xã, phường khẩn trương khai báo tài khoản ngân hàng của đơn 

vị trên Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử phục vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ 

phí và các nghĩa vụ tài chính khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến (được nêu 

tại điểm 4.4 khoản 4 mục III Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). Các thông tin gồm (tên cơ 

quan, số tài khoản, chủ tài khoản, mã ngân hàng) gửi VNPT để khai báo trên Cổng 

dịch vụ công và Một cửa điện tử. 

- Phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức thanh toán trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến có phí, lệ phí và các 

nghĩa vụ tài chính để đạt các mục tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP1 (tài liệu hướng 

dẫn gửi kèm Công văn này). 

2. Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC 

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp (cấp thành phố và cấp 

xã, phường) thực hiện Xác thực thông tin công dân khi công chức một cửa nhập 

hồ sơ trên phần mềm (bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến), nếu kết quả xác thực từ 

hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư đúng, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo 

                                           
1 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch 

vụ công đạt 30%. 
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quy trình. (Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng xác thực thông tin công dân tại 

Phụ lục 2 kèm theo). 

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung trên: Tổng hợp, báo cáo đầy 

đủ các nội dung theo đề cương báo cáo tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 

984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.   

4. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ với 

VNPT Cao Bằng để được hỗ trợ (ông Lô Xuân Đạt, Trung tâm CNTT-VNPT Cao 

Bằng, số điện thoại: 0941.224.999).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện các nội dung trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND TP (đ/c Đệ);  

- VP HĐND và UBND; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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