
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KRÔNG NÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-

LĐTBXH 

V/v rà soát, bổ sung và chuẩn 

hóa dữ liệu đối tượng Bảo trợ 

xã hội 

 

Krông Nô, ngày     tháng 7 năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1569/SLĐTBXH-BTXH&PCTN ngày 05/7/2022 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát, bổ sung và chuẩn hóa 

dữ liệu đối tượng Bảo trợ xã hội. 

Nhằm đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và hệ thống đăng ký, 

giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  huyện 

Đăng nhập hệ thống phần mềm theo đường dẫn: csdlbtxh.molisa.gov.vn 

(Khi được Sở LĐTBXH cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập), tiến hành 

sao chép danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo từng xã, 

thị trấn và gửi về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo đúng quy trình cập nhật 

dữ liệu đối tượng Bảo trợ xã hội, hoàn thành trước ngày 16/7/2022.  

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trong quá trình tiến 

hành rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn 

toàn huyện, đồng thời đảm bảo thời gian hoàn thành theo yêu cầu của sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội. 

2. UBND các xã, thị trấn  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến 

hành triển khai một số nội dung cụ thể sau: 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội trên cơ sở danh sách chi trả trợ cấp 

xã hội hàng tháng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp, chủ 

động phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành cập nhật bổ sung mã định danh 

cá nhân/CCCD, giới tính, dân tộc, dạng tật (nếu là Người khuyết tật) vào danh 

sách chi trả, tiến hành cập nhật lên phần mềm và gửi về Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội để tiến hành cập nhật chuẩn hóa theo đúng quy trình và thời gian 
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quy định (Theo văn bản hướng dẫn và quy trình kèm theo) hoàn thành trước ngày 

30/7/2022. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã bố trí cán bộ phụ trách quản lý phần mềm 

ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh của địa phương phối hợp cung 

cấp mã định danh cá nhân của đối tượng Bảo trợ xã hội theo danh sách chi trả bảo 

trợ xã hội hàng tháng của đơn vị mình. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu 

để xảy ra tình trạng chậm trễ theo quy trình và tiến độ rà soát, bổ sung chuẩn hóa 

dữ liệu đối tượng Bảo trợ xã hội của đơn vị mình.  

Nhận được Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời 

về UBND huyện (thông qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) để  được 

hướng dẫn, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

   

 
Nguyễn Xuân Danh 

 

  

 
 

 

 


