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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về
vệ
ế hoạch triể
t ự ệ
ề á “P át tr ển ứng dụng dữ ệu
dâ ư, đị d
v á t ự đ ệ tử phục vụ chuyể đổi số quố g g đoạn
2022-2025, tầm ì đế ăm 2030”, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiệ
ư s u:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích.
Ứng dụ g Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư, ệ t ố g đị d
v á
t ự đ ệ tử, thẻ Că ước công dân gắ
đ ệ tử trong công cuộc chuyển
đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo để phục vụ giải quyết thủ tục hành
chính và cung cấp dịch vụ
g trự tu ến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội,
phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung
làm giàu dữ ệu dâ ư, ục vụ công tác chỉ đạo, đ ều hành củ ã đạo các
cấp.
ẩy mạ v ệ ết nối, chia sẻ, sử dụ g Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư
với á ơ sở dữ ệu u
g
ục vụ giải quyết thủ tục hành chính và
cung cấp dịch vụ
g trự tu ến.
2. Yêu cầu.
uá tr ệt đầ đủ, sâu sắc các nội dung củ
ề á đến công chức, viên
chứ , gườ o động trong toàn Sở nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết
phát triển ứng dụng dữ ệu dâ ư, đị d
v á t ự đ ệ tử phục vụ
chuyể đổi số quố g g đoạn 2022-2025, tầm ì đế ăm 2030 để triể
t ự ệ g m t , đ g u định.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tuyên truyền, phổ biến các tiện ích, dịch vụ liên quan đến dân cư
Tổ chức tuyên truyền, phổ biế , uá tr ệt ủ trươ g ủ ảng, chính sách
củ
ước về chuyể đổi số trên nền tảng dữ ệu dâ ư ằng nhiều hình
thứ
ư: ă g tải tin, bài trên Cổ g t g t đ ệ tử của Sở, thông qua các
cuộc họp, hội nghị giao ban, tập huấn, hội thảo… u đó â g o ận thứ ,
trá
ệm ủa công chức, viên chứ , gườ o độ g v gười dân về sự ần
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thiết phát triển ứng dụng dữ ệu dâ ư, đị d
chuyể đổi số quố g g đoạn 2022-2025, tầm

v á t ự đ ệ tử phục vụ
ì đế ăm 2030.

2. Tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp
ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
- Tham gia ý kiế v o á dự t ảo vă ả u định về danh mục, sản
phẩm được khai thác từ Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư; T g tư ướng dẫn
tr o đổi thông tin dữ liệu giữ Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư v á ệ thống
t g t , ơ sở dữ liệu chuyên ngành.
- Phối hợ â dự g ơ ế thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ ệu
g
dâ u
t á Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư, ểm tr v ệ ết nối, chia
sẻ, khai thác dữ ệu vớ á ơ u , tổ chứ đảm bảo đ g mụ đ , đ g u
cầu, phòng chống lộ lọt dữ ệu, đảm bảo an ninh mạng.
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ trên nề Cơ sở dữ liệu quốc gia về dâ ư, đị d
đ ện tử trong
khuônkhổ á
ươ g trì
o ọc công nghệ trọ g đ ểm cấp quốc gia.
3. Giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
- Phối hợ t ự ệ t
ợp, kết nối, chia sẻ dữ ệu dâ ư g ữ Cơ sở dữ
ệu uốc gia về dâ ư với Cổng dịch vụ công quố g , ệ t ống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ á t ự ,
sẻ t g t
g dâ
t ự ệ t ủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các
t g t đã ó tro g Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư.
- Phối hợp thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thự định d
đ ện tử
bảo đảm với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập
tài khoả đ ện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chinh, cung cấp dịch
vụ công trực tuyến tại Sở.
- Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơ g ản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
-T ự
ệ số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, ết quả giải quyết
thủ tụ
ó
u đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong quá trình
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chứ để sử dụ g ó ệu
quả Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư ục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
- Phối hợp cập nhật, chuẩn hóa danh mụ t
ệu, ồ sơ t ủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ lê Cơ sở dữ ệu
quốc gia về thủ tục hành chính.
- Tiếp tụ đổi mớ t ự
ệ ơ ế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, ết quả giải quyết thủ tục hành chính
trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở
Khoa học và Công nghệ t eo u định.
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4. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu
dữ liệu dân cư
- T m g t ự ệ ết nối, chia sẻ giữ Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ
vớ á ơ sở dữ ệu quốc gia khác.

ư

- Phối hợ t ự
ệ ết nối, tích hợp, chia sẻ ệ t ống thông tin cung cấp
dịch vụ công củ đị
ươ g vớ Cơ sở dữ ệu uốc gia về dâ ư, ệ t ống
đị d
v á t ự đ ệ tử vớ ệ t ống thông tin giải quyết thủ tục hành
chính cấp tỉ v m g u Cơ sở dư ệu quốc gia về dâ ư ục vụ công tác
chỉ đạo, đ ều hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Că ứ kế hoạ
, Trưở g á
ò g, đơ vị thuộc Sở ó trá
ệm
tổ chứ uá tr ệt, ụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch và triể
đến toàn
thể công chức, viên chứ , gườ o độ g tro g ò g, đơ vị.
- ịnh kỳ hàng tháng báo cáo kết quả triể
, ó ă , vướng mắc
trong phạm vi phụ trá , đề xuất, kiến nghị và gửi về Vă
ò g Sở (có thể lồng
ghép trong báo cáo kết quả hàng tháng) để tổng hợp Báo cáo Công an tỉ đ g
u định.
- Giao Vă
ò g Sở chủ trì, theo dõi, kiểm tra và phối hợp với các phòng,
đơ vị thuộc Sở để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
Tr đâ
ế hoạch triể
t ự
ệ
ề á “P át tr ển ứng dụng dữ
ệu dâ ư, đị d
v á t ự đ ệ tử phục vụ chuyể đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm ì đế ăm 2030” ủa Sở Khoa học và Công nghệ./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND Tỉnh;
- Công an tỉnh;
- G , á PG Sở;
- Cá P ò g, đơ vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTra.

Ký bởi: Trần Thiềm
Email:
tranthiem@quangtri.gov.vn
Cơ quan: Sở Khoa học và
Công nghệ, Tỉnh Quảng Trị
Thời gian ký: 19.04.2022

Trần Thiềm
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