
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /SKHCN-VP 
V/v đăng ký thống tin kết nối, khai thác 

 CSDL quốc gia về dân cư 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

                   

 

 

 

 

 

Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông  
  

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 933/STTTT-CNTT ngày 

18/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký thông tin kết 

nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư. 

 Để thực hiện kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; danh mục 

các dịch vụ chia sẻ dữ liệu cần sử dụng về nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng ký nội dung  

thông tin công chức và dịch vụ dữ liệu khai thác CSDL về dân cư phục vụ xử lý thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mẫu phiếu Sở Thông tin và 

Truyền thông  yêu cầu. 

(Có Phiếu đăng ký kết nối, khai thác cơ sở DLQG về dân cư gửi kèm) 

Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông  tổng hợp theo quy định./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN&QLCN; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT NỐI CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ  

PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 
 

Đơn vị đăng ký: Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Tên Hệ thống thông tin 

1.1. Thông tin cán bộ trực tiếp đăng nhập vào hệ thống để xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

TT Họ tên Tài khoản đăng nhập SĐT Mã cơ quan 
Tên  

cơ quan 

1 Nguyễn Thị Hà ntha@langson.gov.vn 0915706915 

000.00.04.H37 Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn 2 Nguyễn Minh Huấn nmhuan@langson.gov.vn 0915311828 

3 Vy Thị Thúy vtthuy@langson.gov.vn 0985233339 

4 Lộc Mỹ Ngân lmngan@langson.gov.vn 0986383000 000.00.04.H37 
Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

1.2. Đăng ký dịch vụ dữ liệu khai thác CSDL về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

TT Mã DVC  Tên dịch vụ công 

Cơ quan thực hiện Dịch vụ chia 

sẻ dữ liệu cần 

sử dụng 

1 
'1.003542 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công nghiệp 

Sở Khoa học và Công nghệ 3,4,7 

2 
'2.001483 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công nghiệp 
Sở Khoa học và Công nghệ 3,4,7 
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