
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 

Số:             /STTTT-TTCNTT&TT 

V/v thông báo kết quả kết nối, tích hợp,  

chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Cần Thơ, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

  - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

  - Sở, Ban, Ngành thành phố; 

  - Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

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

   

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc triển khai 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 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Công văn số 1508/UBND-KSTT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND 

ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu với CSDLQG về dân cư và triển khai một số chức năng trên hệ thống Thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính để khai thác CSDLQG về dân cư, cụ thể như sau: 

1. Giao diện tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm Một cửa đã bổ sung:  

- Chức năng xác thực thông tin công dân bằng mã số định danh cá nhân 

(CMND/CCCD). 

- Chức năng xác thực thông tin chủ hộ. 

2. Giao diện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thành phố Cần 

Thơ: hệ thống tự động lấy thông tin công dân điền vào biểu mẫu điện tử (E-form) 

thông qua số định danh cá nhân (CMND/CCCD, họ và tên, ngày tháng năm sinh 

của công dân). 

3. Kho quản lý tài liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công thành phố 

Cần Thơ theo yêu cầu của Công văn số 1552/BTTTT–THH ngày 27 tháng 4 năm 

2022 của Bộ Thông tin và Truyền Thông. 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ, 

đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Chuyên viên phòng Ứng dụng Công nghệ 

thông tin, điện thoại: 0394.555.095; mail: ntmtam@cantho.gov.vn hoặc mail: 

baotri1cua@cantho.gov.vn. 

mailto:ntmtam@cantho.gov.vn
mailto:baotri1cua@cantho.gov.vn
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 (Đính kèm Phụ lục Hướng dẫn sử dụng các chức năng). 

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi đến Quý cơ quan, đơn vị nắm thông 

tin./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an thành phố (Để biết); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thanh Bình 
 



Phụ Lục 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng ứng dụng kết nối CSDLQG về Dân cư 

Để ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào việc phục vụ xác thực, chia 

sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, sở đã xây dựng các chức 

năng mới trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể là: 

I. Tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử 

- Đăng nhập phần mềm một cửa bằng tài khoản cán bộ một cửa. 

- Vào chức năng, Phần mềm Một cửa >> Tiếp nhận hồ sơ. 

 1. Xác thực thông tin công dân 

- Trong chức năng tiếp nhận hồ sơ, chọn xác nhận số CMND/CCCD.

 

- Nhập thông tin vào form, nhấn Xác nhận. 

 

2. Xác thực thông tin chủ hộ 

- Trong chức năng tiếp nhận hồ sơ, chọn Xác thực chủ hộ. 



 

 

- Nhập thông tin vào form, nhấn Xác nhận. 

 

II. Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công. 

- Tự động lấy thông tin công dân điền vào biểu mẫu điện tử 

B1: Đăng nhập vào trang: https://dichvucong.cantho.gov.vn/ và tìm thủ tục cần nộp 

 

 

B2: Chọn “Nhập E-Form” 

https://dichvucong.cantho.gov.vn/


 

B3: Chọn biểu tượng lấy thông tin từ kho CSDL Công dân 

 

B4: Nhập thông tin vào Form và xác nhận 

 

 

III. Quản lý kho tài liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công 

 Kho quản lý tài liệu cá nhân, tổ chức nhằm mục đích quản lý tất cả các kết 

quả giải quyết hồ sơ của công dân khi nộp hồ sơ, phục vụ cho việc tái sử dụng kết 

quả giải quyết hồ sơ. Để truy cập kho, cần thực hiện như sau: 

- B1: Đăng nhập cổng dịch vụ công cần thơ, https://dichvucong.cantho.gov.vn/ 

- B2: Vào mục trang trang cá nhân sau khi đăng nhập. 

https://dichvucong.cantho.gov.vn/


 

- B3: Chọn kho tài liệu cá nhân 

 

- B4: Để biết thêm chi tiết liên quan đến các chức năng của kho tài liệu cá nhân, tổ 

chức vui lòng truy cập:  

https://www.youtube.com/watch?v=VUyOnCSeSIM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUyOnCSeSIM
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