UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 711 /STTTT-BCVT&CNTT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 8 năm 2019

V/v phối hợp triển khai kết nối liên, liên
thông dữ liệu hộ tịch

Kính gửi: Sở Tư pháp
Theo đề nghị cua Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công
văn số 721/THH-THHT ngày 30/7/2019 về phối hợp triển khai kết nối, liên thông
dữ liệu hộ tịch và Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp
về kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch (gửi kèm nội dung công văn 721/THH-THHT
và công văn 2823/BTP-CNTT).
Để giảm thiểu việc phải cập nhật trùng lắp thông tin hộ tịch trên nhiều hệ
thống phần mềm, căn cứ nhu cầu thực tế của tỉnh về Kết nối, trao đổi dữ liệu giữa
Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ
tịch; Triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ
dưới 6 tuổi, cử cán bộ đầu mối kỹ thuật liên quan và gửi thông tin liên hệ của cán
bộ đầu mối về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/8/2019 tổng hợp gửi
Cục Tin học hóa để được hỗ trợ.
Thông tin cung cấp cụ thể như sau: Họ tên, Chức vụ, Cơ quan/đơn vị, Điện
thoại, Email.
Trân trọng./.
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