
U' BAN NI{AN DAN CONG HOA xA HQI CIIO NGHIA VIT NAM 
T!NH BA RIA  - VUNG TAU D6c 1p - Tij do - Hnh phñc 

rH-uBND Ba Rja - Vi2ng Tàu, ngày 4 tháng ? nám 2022 

KE ROiCH 
Tr4ên khai Be an phát triên •frng diing dfr 1iu ye dan Cu', djnh thui:h 

Va XáC thirc dintii'-phic viii chuyên dôi so quc gia giai don 202.2-2025, 
A fl -A 9 - -- 0 - tam nhin den-nam O0 treii-da ban tinh Ba Ra-Vu-ng Tau 

Thirc hin Quyt djnh s 06i'QD-TTg ngày -06/01/2022 cüa Thu tuàng 

ChInh phñ v vic phê duyt D an "Phát trin irng diing dü iiu v dan cu, djnh 

danh yà xác thiic din tir ph'çic vii chuyn di s quc gia giai don 2022-2025, 

tm nhIn dn näm 2030" (sau day gçi tht là D an 06/CP), Uy ban nhân dan tinh 

Ba Rja-Vüng Tàu ban hành k&hoch trin khai thrc hin D an nhu sau: 

I. MI)C. 111CR, Eu CAU 

1. Miic dIch 

a) Trin khai tMng nht, d.ng b và hiu qua các mic tiêu nhirn vii, giai 

pháp duçic Thu tuóng ChInh phü giao ti Quyk djnh s 06/Q-D--TTg n-gay 06 

thang 01 nám 2022 cüa Thu turng Ch-Inh -phü- phê duyt D a-n "Phát triii irng 

diing dt lieu v dan cu,djnh danh-à xác thirc din tir phiic vr c.huyn -di s 

qu& gia giai do.n 2022-2025, tm nhIn dn nm 2030". 

b) Nâng cao nhn thi'tc cüa cac Co' quan, don vj trong. i'rng dyng dtr 1iu v 

dan cu, djnh danh và xác thirc din tt'r phiic vti chuyn d& s quêc gia giai dotn 

2022-2025, tm nhmn dn nàm 2030. 

2. Yêu câu 

a) Dam bâo hoàn thành cãc .côngvic duc phân cong theo k hoach, dáp 

1rng yeu cu v tin d, cht luçmg ct ra. Kjp thyi -tng hçp tInh hInh, k& qua 

trin khai, nhüng khó khàn, vithng mtc trong qua trInh t chüc thirc hin các 

nhim vil, giâi pháp cüa D an. 

b) Dam bâo si,r thng nht trong chi dao,  diu banE, sir pMi hgp chit chê 
gifla các don vi có lien quan di vOi vic trin khai thirc hin D an, vic thu 
thp, dánh giá, nh.p dt lieu, khai thác thông tin và chuyn di dü 1iu dan cu 
mt each chInh xác, dy dü d phiic v11 cong tác quân 1 nba nuó'c, cài cách thu 

tiic hành chInE, dáp (mg yêu cu phát trin kinh t - xä hOi. 

c) Phân cong ni dung cOng vic c11 th cho các sâ, ban, ngành, co quan, 
don vj d tr1rc tip thirc hin hoc phi hçip vii các B, ngânh, Co quan ngang 
b cüa ChInh phü d thi,rc hin các ni dung cUa D an. 



II. NHI1M vu vA GIAI PHAP 

1. Hoàn thin chInh sách, pháp 1ut ye phát triên, cung cap frng ding, 
djch vij s lien quan dn thông tin dan cu' 

a) Trin khai Thông tu quy djnh v danh mic, san phm duckhai thác tr 

Co si diThu quc gia ye dan cu. 

Coqn chü iii: Công.an tinh. 

Ca quan pMi hgp: Các s,ngành, coquan, dan vj Co lien quan. 

Thi gian hoàn thành: Ngay sau khi Thông tu duçc ban hành. 

b) Trin khai Thông tu quy .djnh v mire thu, ch -d thu, np, quân 15' và sfr 

diing phi di.rçic.khai thác tr Ca s& dü 1iu quc gia v dan cu. 

Co quan chü trI: SO' Tài chInh. 

Ca quan phi liçip: Cong an tinh, các sO', ngành, Co quan, dan vjcó lien 
quan. 

Thi gian hoàn.thành: Ngay sau khi Thông tu duc ban hành. 

c) Nghiên thu, râ soát, d xut süa d&, b sung các quy djnh cüa pháp 1ut 

d sü diing Ca s -  dü 1iu quc gia v dan cu phiic vi thrc hin các thu tçic hành 

chInh trên môi truOrig din tà và phát trin kinh. t - xähOi. 

Ca quan chñ trI: Si Tu pháp 

Ga quan phôi hop: Cong an tinh, sac s, ngâith, UBND các huyn, thj xã, 

thành ph. 

Thii gian hoàn..thành: Trong tháng 3,4 nãm 2022. 

d) Trin khai Nghj. djnh báo v dt 1iu cá nhân. 

Ca quan chñ trI: Cong an tinh. 

Ca quan ph& hcip thirc hin: Si Tu pháp, các si,. ngành, UBND các huyn, 
thj. xã, thành pM. 

Th?ñ gian hoàn thành: Ngay sau khi Nghj djnh ducc ban hành. 

d) Trin khai Nghj djnh djnh danh và xác thirc din ti:r. 

CoqunchUtthCOngantinh. ... 

Ca quan pMi hgp thrc hin: S& Tu pháp, các s&, ban, ngành, UBND các 
huyn, thj xã, thành M. 

ThOi gian hoàn thânh: Ngay sau khi Nghj djiih duçic ban hành. 

e) Trin khai Thông tu huOng dn trao di thông tin, dti lieu giQa Ca si dft 
1iu quc gia v dn Cu và các h thong thông tin, Co sO' dQ 1iu quc gia, ca sO' 
d€ 1iu chuyên ngành, các sO', ngành, dja phuong. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh. 
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Ca quan phôi hçip thc hin: Si Tu pháp, các s&, ban, ngành có lien quan, 
UBND các huyn, thj xà, thành ph& 

Thi gian hoànJhành: Ngay sauichi Thông tu duc ban hành. 

g) Trin khai Nghj djnh thadi, b sung Nghj djnh s 137/20151ND-CP 
ngày 31 tháng 12 11am 2015 cüa ChmnIrph quy djnh chi tit thi;hành mt s 
diu và bin pháp thi hànhLut Can cuOc cong dan. 

Ca quan ehü trI: GOng an tinh. 

Ca quan ph& hc thrc hin: S Tu pháp, các sO, ban, ngành có lien quan, 
UBND các huyn, thj xà, thành ph& 

Th?i gian hoàn thành: Ngay sau khi Nghj dijnh ducic ban hành. 

h)..Tri1n khai Lust  si'ra di Lust  Cn cuOc cong dan và các van bàn huOng 

dn. 

Ca quan chñ trI: Cong an tinh. 

Ca quan phhi hçrp thirc hin: SO Tu pháp, các sO, ban, ngành có 1in quan, 

TJBND các huyn, thj xà, thành phi. 

ThOi- gian hoàn thành: Ngay sau Lut sira di Lut Can cuOc cong dan và 

các van bàn huOng dn duc ban hành. 

i) Triên khai Luât Báo ye difliêu cá nhân. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh. 

Ca quan phi hçip thrc hin: SO Tu pháp, các sO, ban, ngành có lien quan, 

UBND các huyn, thj xã, thnh ph& 

ThOi gian hoàn thành: Ngay sau khi Lut Bào v dU lieu cá nhân ducic ban 

hành, 

k) Trin khai Co ch thanh tra, kim tra can b sr diing dt 1iu cOng dan 

qua khai thác Ca s& dtr 1iu quc gia v dãn cu; qua vic kt ni, chia se khai 

thác dt lieu vói các co quan, tè chirc doanh nghip, dam bào dung rnic dIch, 

dung yêu c.u, phông ehng 1 1t dti lieu. 

Co'quan chü trl: Cong an tinh. 

Ca quan phi hçip thirc hin: SO Tu pháp, the sO, ban, ngành có lien quan, 

UBND các huyn, th x thành ph. 

ThOi gian hoàn thành: Ngay sau khi có van bàn huOng dn cüa Bô Cong an, 

cãc b, ngành Trung uong. 

2. Phiic vt1 giãi quyt thu tic hành chInh, cung cap djch vi cong trrc 

tuyên 

a) HuOng dn các SO, ngành thtrc hin tIch hçp, kêt nôi và chia sé dü 1iu 

dan cu gia Ca sO d 1iu quc gia v dan eli vOi h thng thông tin giài quyt 
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thu tiic hành chinh. tinh phc vii xác thixc, chia sé thông tin cong dan khi thxc 

hin thu tiic hành chInh theo nguyen tc không yêu cu khai báo lai  các thông tin 

dã có trong Ca s& d& 1iu qu& gia v dãn Cu. 

Ca quan chñ trI: Thông tin 'zà Truyên thông. 

Co quan phôi h9p: Vn phông URN I) tinh, Cong an tinh, các si, ban, 

ngành c& liênquan. 

Thyi gian hoàn thành: Tháng 3,4 nàrn 2022. 

b) Trin khai 1i thng djnh danh và xác thirc din tir, bâo dam dáp rng các 
yêu cu t.i Quy& djnh s 34/20211QD-TTg ngày 08 tháng 11 näm 2021 cüa Thà 

tLrng CiiInh phü quy djnh v djnh danh và xác thrc din tir trên nn tang Co' s 
dtr 1iu qu& gia v dan CU, Ca sO' dft 1iu can cuóc cong dan và ca sO' dit lieu 
quôc gia ye xuât nhp cânh. 

Co quan chñ trI: Cong an tinh. 

Ca quan phi h9p: Các sO', ban, ngành có lien quan. 

ThO'i gian hoàn thành: Trong tháng 3,4 nam 2022. 

c) Thirc hin kt ni, tIch hçrp h tMng xác thçrc djnh danh din tir cüa B 

Cong an vói Cng Djchvii cong quc gia phic v11 djnh danE, xác thirc, tto 1p 

tài khoàn din ti.'r cüa cá nhn trong giái quyt thu tiic hânh chInh, cung cAp djch 
vi cong trrc tuyn tai  c.ácsO', ngành, dja phuong. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh. 

Co quan pMi hçip thtrc hin: SO' Thông tin và Truyn thông, các sO', ban, 
ngành có lien quan. 

ThO'i gian hoàn thành: Trong thang 3,4 näm 2022. 

d) Trin khai giâi pháp h trçi dung chung ha tng cüa ngành Cong an trong 
vic däng k khai sinh, cAp s djnh danh Ca nhân tai  cAp xã dam bâo dng b, 
hiu qua. 

Coquan chü tn: Cong an tinh. 

Ca quan phãi hçip: SO' Tu pháp, UI3ND các huyn, thj xã, thânh phé và các 
co quan CO lien quan. 

ThO'i gian hoàn thành: Trong tháng 6 nàm 2022. 

d) Hoin thành trin khai các dch vi cong thit yu (tgi Phy lyc I kern theo) 
bâo dam thrc hin chu.n hóa, tái cAu trüc quy trInh, cAt giãrn, don giãn hóa thu 
t1ic hành chInh su' diing xác thirc, chia sé d lieu ti'i Co sO' du' lieu quc gia v 
dan cu. 

Ca quan tliçrc hin: Cong an tinh, Van phOng UBND tinh, các sO', ngành có 
lien quan và UBNID các huyn, thj xA, thành phé có djch vi cong thi& yu. 
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Thai gian hoàn thành: Trong tháng 6 nAm 2022. 

e) Thc hin s hóa va tái sü dçingkt quá s hóa h sa, kt qua giãi quyt 
thu tçic hành chInh có lien quan .d&i thông tin, giy t cá nhân trong tip nhn, 
giái quy& thu tic hânh chInh d lm giàu, cp nht, b sung, k& ni., chia.s.ê và 

su diing có hiu qua Ca s d 1iu qu& gia v dan cu phiic vii giái quy& thütic 

hành chinh. 

Ca quan thc hin: Các sâ, ban, ngnh, ca quan c lien quan và TJBND the 

huyn, thj xã, thành pM. 

Van phông UBND tinh chju trách thim don dc, theo• dOi vic thirc hin 
cUa các ca quan, dan vj. 

TJ1Yi gian thcrc hin: Ti. Trung tam phiic v1,i hành chInh cong tinh tü ngày 
01 tháng 6 nàm 2022; cp huyn tr ngày 01 tháng 12 näm 2022; cp xã tü ngày 
01 thán 6 nàm 2023. 

g) Trin khai theo dOi, giárn sat, dánh giá các chi tiêu kt Mi, tIch hçp, chia 
sé dft 1iu dan cu tü Ca sr dt lieu qMc gia v dan cu phic vi xác thxc, djnh 
danh và giái quy& thu tiic hành chInh, cung cp djch v11 cong trirc tuyn trên h 
tMng dánh giá vic giãi quy& thu tic hành chInh cia Cng Dch vii cOng qMe 
gia. 

Ca quan chñ tn: S Thông tin và Truyên thÔng. 

Ca quan thc hin: Cong an tinh, Van phông UBND tinh, các s, ban, 
ngành có lien quan, UBND các huyn, thj xa, thành ph& 

Th?ñ gian hoàn thành: Trong tháng 6 11am 2022. 

h) Trin khai hiu qua lrng cbing di dng Cong dan s t img diing VNEID 
trên ca s m& rng tI.ch hçip các thông tin, djch vi nhu y t, bâo him xa hi, 

giy phép lái Xe, hott dng ngân hang, ng cüu khn cp, phán ánh hin truè'ng, 
t gic ti phm... 

Ca quan chü trI: Cong an tinh, Sâ Thông tin và Truyn thông. 

Ca quan thiic hin: Các so', ban, ngânh có lien quan, L1IBND các huyn,. tM 
xã, thành pM. 

Thôi gian thirc hin: Thu&ng xuyên. 

i) TrMn khai giâi pháp h6 trç sü diing Ca s& dü 1iu qMc gia v dan cu 
luii trü, quin 1 các dt lieu lien quan dn cong den trong trithng hç'p chua có ca 
th dü lieu quc gia, ca s dü 1iu chuyên ngành. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh. 

Ca quan ph& hqp: Các s, ban, ngành có lien quan, UBND các huyn, thj 

xã, thành pM. 
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Thi gian hoàn thành: Trong närn 2022. 

k) Trin khai cung cp dch V11 xác thirc thông tin d6i vâi các duang sir, bj 
•can, bj cáo, nguii tham gia th tng... trên Cng djcIrvi cüa Tôa an nhân dn d 
phiic v%T trin khai t tyng din tü vàxét xirtnrc tuyên. 

Ca quan chü trI: Tha an nhãn dan tinh. 

Ca quail pfri hçqx Cong an tinE, các Ca quan lien qnan.. 

Thi gian hoán th?rnh: Trong nàrn 2022. 

1) Rà soát, tái cu trüc quy trInh ct giãm, dan giân hóa thu tiic hiih chInE 
và th chi'rc thirc hiên tIch hçip, k& ni và chia sé dr 1iu dan cu gitta Ca s d 
iin qu& gia v dan cu vi Cng Djch vit cong quc gia, h-thng thông tin giái 
quyt thu tiic hành chInh tinE phçtc vçi xác thrc, chia sé thông tin cOng dan kbi 
thi;rc hin thu tiic hành chInh theo nguyen tc không yêu cu khai báo 1ii các 
thông tin dâ có trong Ca sO' dLr 1iu quc gia v dan Cu. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh chü tn phi hqp vi S& Thông tin và Truyn 
thông, Van phOng UBND tinh. 

Ca quan ph& hp: Các sO', ban, ngành có lien quan, UBND các huyn, thj 
xã, thànhph. 

ThO!i gian hoân thânh: Trong nàm 2022. 

m3 Trin khai kt ni -Ca s dU 1iu quc gia v dan cu vÔi h thng quân 

i an din tr cüa Tôa an nhân dan xác mirth djnh danli din tà di vO.i thông tin 
lien quan dn-  duo'ng s1r, bj can, bj cáo, ngui tham gia t tiing hoc xác minh 
thông tin chiTrng ci'r cüa vçi an phçic v1i cho hott dng cüaTôa an din ti'r. 

Co' quan chü tn: Cong an tinE. 

Ca quan phéi hçp: TOa an nhân dan tinh và các ca quan có lien quan. 

Th?i gian hoàn- thành: Trong näm 2023. 

3.. Phic ii phát triên kinh t, xä hi 

a) Trin khai mg dung các tInh näng cüa chip din ta gn- trên the Can 
cuc cong dan và ilmg diing VNEID trong các iTnh virc cüa di song, xâ hi nhât 
i. - J I-S .. - _- t.  

1LL1 9 C11L1ycrI tii i iflaiui iniat. Inju. igaii ncu1, ifliY La1 MIUcili, ililçtll 

bi& khách hang, thanh toán, cho vay, vi din t1r.,.), tài chinh, vin thông, din, 
nuc. 

Ca quan chir tn: Cong an tinE. 

Ca quan pMi hgp: Các ca quan có lien quan. 

Thi gian hoân thành: Trong tháng 9 näm 2022. 



b) T chirc trin khai hott dng dtnh  danh yà xác thirc din tr phiic vii phát 

trin kinh t, xã hôi vói. viêc tharn gia mnh m tir các doanh nghip trong hot 

dng cung cp djch vi dnh danh và xác thxc din t1r. 

C quan chü trI: Công an tinh. 

Ca uan phi hcip: Các co'quan, to chirc,doanh nghip Co lien quan. 

Thñ gian hoàn thành: Trong tháng 01 nàm 2023. 

c) Trin khai phuang an d các t chrc djnh danh Va. xác thrc din ti thi.rc 

hiên vic kinh doanh dich vu dinh danh và xác thuc diên t cho các linh vu.c cüa 

&ñ sang, xa hôi dáp irng nhu cu cüa cci quan, th chirc, cá rihân trong san xut, 

kinh doanh trCn nn tang djnh danh và xác thc din tir do B Cong an cung 

Cp. 

C0 quan chü tn: Cong an tinE. 

Ca quan phi hcip: Các ca quan, th cithc, doanh nghip có lien quail. 

Thñ gian hoàn thành: Trong tháng 01 näm 2023. 

d) Trin khai nn thng kt ni k s, h trçi xác thtrc các doanh nghip 

trong cung c.p chrng thu s cho các mg diing .giao djch din tir, lien thông vi 

Cas& dü 1iu .quc gia v dan CU.. 

Ca quan chü trI: Cong. an tinE. 

Ca quanphi hgp: Sà k hoaclrvà Du tu, cac ca quan, t chixchen quan. 

Thai gian hoàn thành: Trong tháng 6 näm 2023. 

4. Phçic vii phá.t triên cong dan so 

a) Phi hçp dan vj nghip vii B COng an cung cp djnh danh, tài khoán 

djnh danh din tfr cho cong dan si1 diing các djch vi, tin Ich s do Chinh phü, 

b, ngành xác thirc và darn bâo. 

Ca quan chü trI: COng an tinh. 

Ca quan pMi hçxp: Các ca quail, to chüc có lien quan. 

Thai gian hoân thành: Trong tháng 3,4 nam 2022. 

b) D xu.t nâng cap, rn& rng du ttr h thng côn.g ngh thông tih c1a các 

h thng Ca sâ dr liu quc gia ye dan cu, can CuaC cOng dan, djnh danh v XáC 

thuc diên ti d darn báo thuc hin cac rnc tiêu cüa Dê an. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh. 

Ca quan phi hçp: Sâ Thông tin và Truyn thông, các ca quan, t chi.'rc có 

lien quan. 

Thai gian hoàn thành: Trong tháng 6 näm 2023. 

5. Hoàn thin h sinh thai phuic vu kt ni, khai thác, ho sung lam giàu 

dü 1iu dan cu 
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a) Thrc hin vic k& ni, chia sé gi0a Ca s& d€r 1iu quc gia v dan Cu 

các ca s dtt 1iu quc gia khác theo Quy& diih s 1911/QD-TTg ngày 15 tháng 

11 nàrn 2021 cüa ThU tung ChInh-phU. 

- Kt ni, chia sé d[r lieu giüa Ca si dü 1iu quc gia v dan cu viii Co s 

dt 1iu quôc gia v. bão him. 

Caquan chU trI: Côirg an tinh. 

Ca quan phi hçp: Báo him xã hi tinE, thc ca quan có liên quan.. 

Thôi gian hoàn thành: Trong tháng 3,4 nm 2022. 

- Kt ni, chia se dü 1iu giüa Ca s dt I1U qu6c gia v dan cu vâi Ca só 

dfr 1iu  quc gia v diang k) doanh nghip. 

Ca quan chU trI: Cong an tinh. 

Ca quan phi hçip: Sô K hoch và Dutu, ca quan Co lien quan. 

Thi gian hoàn thành: Trong tháng 4 nin 2022. 

- K& ni, sU ding Ca s d 1iu quc gia ye dan cu trong xây drng Ca sâ 

dü 1iu dt dai (v chU sU diing dt) và các ca sO dü 1iu tài nguyen và rnôi 

tru&ng khác (thông tin lien quan dn cong dan); kt ni, chia sê Ca s d 1iu 

dt dai dja phuongvói Ca si dQ 1iu quc gia v dan cu. 

Ca quan chütrI: Cong an tinE. 

Ca quairpMi hçp: SO Tài nguyen và Môi trtthng, ca quan-có lien quan. 

Thi gian hoàn thânh: Trong tháng 6 näm 2022. 

- K& n&, chia sé dU 1iu gifla Ca s& dU 1iu quc gia v dan cu vói Ca s 

dfi 1iu quc gia v tài chInh. 

Ca quan chU irl: Cong an tinh.. 

Ca quan phi hp: S Tài chInh, ca quan Co lien quan. 

Thñ gian hoàn thành: Trong tháng 12 nàm 2022. 

- K& ni, chia sé d lieu gia Ca so dU lieu quc gia v dan cu vói Ca sO 

dti 1iu quc gia v 1thiu ni th cáo và phOng, chng tham nhflng; Ca sO d lieu 
quôc gia v quán l tái san, thunhp. 

Ca quan chU trI: Cong an tinE. 

Ca quan ph& hçip: Thanh tra tinh, coquan có lien quan. 

Th&i gian hoàn thành: Trong näm 2022. 

- KM ni, chia Se di lieu giüa Ca sO dü lieu quc gia v dan cu vói Ca sO 

dtt lieu quc gia v Khoa h9c và Cong ngh. 

Ca quan chU trI: Cong an tinh. 

Ca quan phi hçxp: SO Khoa h9c và Cong ngh, ca quan có lien quan. 
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Th?xi gian hoàn thành: Trongnãm2022. 

- Ktni, chia s.é di) 1iu gii)a Ca sô di) 1iu que gia v dan cu vói Co s 
di) 1iu quôc gia ye can b, cong chc, viên chüc. 

Caquan chü trI: Cong an tinh. 

Ca quan pho hgp: So No vi, Van.pnong IJBND tinh, co quan co lien 
quan. 

Thyi gian hoàn thành: Trong tháng 12 nàm 2023. 

b) Thxc hien viec k& ni, chia sé gii)a Ca s di) lieu quc gia v dan cu vOi 
các ca s& di) lieu chuyên ngânh theo Quy& djnh s 191 1/QD-TTg ngày 15 tháng 
ii nAm 2021 cüa Thu tithng ChInh phü. 

- Kt ni, chia sé di) lieu  gii)a Ca si di) lieu quc gia v dan CU V1 CO s& 
dü lieu thug. 

Caquan chü trI: Cong an tinh. 

Ca quan phôi hçip: Ciic Thuê tiith, Co quan Co lien quan. 

Thai gian hoàn thành: Trong tháng 3,4 näm 2022. 

- Kt ni, chia sé di) lieu gii)a Ca sâ di) lieu quc gia v dan cu vói CO si 

di) lieu so SÜC khOe diCn tü. 

Ca quan-chñtrI: .Công an tinh. 

Ca quan phi hp: SOr Y t, co quair có lien quan. 

Thigian hoân thành: Trong tháng 6 nàm 2022. 

- K& ni, chia sé dü lieu gii)a Ca s dü lieu quc gia v dan cu VOl CO s 

dft lieu giy phép lái Xe, däng kim phuang tien. 

Ca quan ChCi td: Cong an tinh. 

Co quan phi hçip: S& Giao thông yen tãi, ca quan có lien quan. 

Thii gian hoàn thành: Trong tháng 3,4 näin 2022. 

- K& ni, chia sé di) liCu giüa Ca s dü lieu quc gia v dan CU Vol CO SO 

di) lieu h tch dien ti toàn qu&. 

Ca quan Chi trI: Cong an tinh. 

Co quan phi hcip: Si Tu pháp, Ca quan cO lien quan. 

Th?ii gian hon thành: Trong tháng 3,4 nm 2022. 

- Kt ni, chia Se d'r lieu gii)a Ca s di) lieu quc gia v dan cu VOl CO SO 

di) lieu  an sinh Xa hôi. 

Ca quan chü tn: COng an tinh. 

Ca quan phi hçrp: SO Lao dng - Thuang binh Va Xã hi, CO quan Co lien 

quan. 
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Thai gian hoân thành: Trong tháng 3,4 nàm 2022. 

- K& ni, chia sé dü 1iu giUa Ca s dtt 1iu quc gia v dan cu vói co' s 

dtr 1iu bàn án, quyt djnh cüa Tôa n.. 

La quan chñ trI: Cong an tinh. 

Ca quan pMi hcip: Tôan nhân dan tinh, Ca quan có lien quan. 

Thô'i gian hoàn thành: Trongtháng 4 rãrn 2022. 

- K& ni, chia sé dti 1iu ghta Ca s& dQ 1iu qu& gia v dan cu' vói ca sO' 

dü lieu v giáo diic và dào tio. 

Ca quan thu trI: Cong an tinh. 

Ca quan phi° hgp: SO' Giáo dic và D.o tao,  co quãn có lien 'quan. 

ThO'i gianhon thành: Trong tháng 12 nàrn 2022. 

- Kt nM, chia sé d€ ii'u gia Ca sO' dU 1iu quôc gia v dan cu vâi. co sO' 
d lieu v h savu an ci.ia Tôa an nhân dan. 

Ca quan chü tn: Cong an tirih. 

Ca quan phi hop: Tôa an nhân dan tinh, ca quan có lien quan. 

Thè'i gian hoân thành: Trong tháng 12 nàm 2022. 

- K& rii, chia sé d 1iu gifla Ca sO' d'r lieu quôc .gia v dan cu v&i Ca sO' 

j1	 d€t ii thông tin Quyt djnh thi hânh CáC bin phápngän chn d'i vói cOng dan 

dang trong qua tninh diu tra; Ca'sO' dü 1iu tMng k& tu pháp, thng kê ti phrn; 
cácca sO' dtt lieu khác lien quan dn cOng chirc viCn chüc trong ngành. 

Ca quan chü tn: Cong an tinh. 

Ca quan phi hgp: Vinkirn sat nhân dan tinh, ca quan có lien quan. 

Thô'i gian hoàn thành: Trong tháng 12 11am 2022. 

- K& ni, chia sé d 1iu giüa Ca sO' dü 1iu quc gia v dan Cu vói các Ca 
sO' dftliu chuyCn ngành nông nghip và phát triAn nông thOn. 

Ca quan chü tn: Cong an tinh. 

Ca quan pMi h'p: SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn, ca quan có 
lien qiian. 

Thyi gian ho'ànthành: Trong tháng 12 näm 2022. 

-  Kêt nOi, chia sé d iiu gi'a Ca sO' dü lieu quc gia v dan cu v6i càc Ca 

sO' dü 1iu cüa ngành Tu pháp nhu Ca sO' dt 1iu quéc gia v xii'r 1 vi pham hành 
chInh, Ca sO' dü 1iu qurc tjch, Ca sO' dt lieu 1 ljch tu pháp, Co sO' dft 1iu trçi 
giüp pháp l, Ca sO' dt lieu v các t chüc hành ngh cOng chtrng, Co sO' di lieu 

thi hành an dan sir nói chung. 

Ca quan chü trI: Cong an tinh. 
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Ca quan phôi hgp: Sà Tupháp, Ca quan Co lien quan. 

Thai gian hoàn thành: Trong tháng 6 näm 2023. 

6. Phic v1i công tác chi do,:diu hnh 

a) Thiic hin n1iim vi thng kê,. phân tIch dan s dm bâo nhanh chóng, 
chInh xác, ti& kim chi phi nhà nuc. 

Ca quan hà trI: S& K hoach  và Dutu 

Ca quan phái hç'p: Cong. an tinh vàcác s; ban, ngành lien quan. 

Thii gian hoàn thành: Trong tháng 12 11am 2022. 

b) Trin khai ca ch ma d các sO', ngành khai thác thông tin thng hçip, 
phân tIch tO' IOC cüa Trung tam dt lieu quc gia v dan cu, gop ph.n hoach 
dinh chIiih sách theo yêu cu. 

Co quan thu tn: Cong an tinh. 

Coquan phi hgp: SO' Thông tin và Truyn thông, Van phOng UBND tinE 
và các sO', ban, ngành lien quan. 

ThO'i gian hoàn thành: Trong tháng 12 näm 2022. 

III. T cHU'C THT)'C HIN 

1. Thành 1p Ban Chi do trin khai các nhirn vii trong k hoach  (Ban Chi 
dao tnin khai D an 06) do Ghà tjch LBND tinh lam Tru&ng Ban, 01 Phó Chü 

tjch UBND tinh lam Phó TrixO'ng ban, Giám dc Cong an tinE lam PhóTm&ng 
Ban thuO'ng tnirc, Chánh VAn phOng UBND tinh lam Phó Tru&ng Ban. Thành 
viên là dti din lAnh dto các sO', ngành: Cong an tinh, SO' K hoach  và Bu tu, 

SO' Giáo diic và Dào tao,  SO' Lao dng Thuang binh và Xã hi, SO' Tài chInh, 

SO' Tu pháp, SO' Thông tin và Truyn thông, SO' Tài nguyen và Môi truO'ng, SO' Y 
t, Bào him xã hi Vit Nam tinh; Tru&ng PhOng Cánh sat Quàn 1 hành chInE 
v Trt tir xã hi - Cong an tinh là thu k Ban Chi dao.  TruO'ng Ban Clii do sO' 

diing con du cO'a UBND tinE, Phó truO'ng Ban thuO'ng trrc Ban Chi dao  sO' ditng 

con du cüa Cong an tinh, Phó trithng Ban Chi do sO' ding con du cüa Van 

phông UBND tinE d thirc hin nhim v11 duçic giao cüa Ban Chi dao. 

Ban Chi dao  cO trách nhim chi dao,  don dc, huó'ng dn các sO', ngành, da 

phuang th chO'c trin khai các thirn vi tai  k hoach. Djnh k' hang tháng, Ban 

Chi do báo cáo Tinh Uy, Hi dng nhân dan tinh, UBND tinh tInh hInh, k& qua 
th1rc hin, kjp thO'i tháo ga khó khAn, vuó'ng m.c trong qua trInhthirc hin k 
hoach. Ban Chi dao  sO' diing b may giüp vic là Van phOng UBND tinh Va 

Cong an tinE d thi.rc hin nhim vii duçc giao. Kinh phi hoat  dng cña Ban Chi 

dao duçic b trI trong dir toán ngân sách dja phuong (ducic cp qua Cong an 
tinE) theo quy dnh hin hành và các ngun kinh phi hqp pháp khác (nu co). 
Cong an tinh quàn l, sO' dung và thanh quy& toán kinh phi hoat dng cüa Ban 
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Chi dto theo quy djnh hin hành. Ban chi do tir giái th khi dã hoàn thành trin 

khai cáo nhiêm vu tai k hoach. 

L Tliinh 1p T Chuyên viên gh'ip vic, tharn muu Ban Chi do trin khai 

các nhim vi trong k hech do lãnh do Phông Cãnh sat QLHC v TTXH — 

Cong an tinh l T trung, iâ•nh dçto cp Phông thuc Van phông UBND tinh 

[am T Phó. Thành viên là di din iãnh dô cp Phông thuc các si, ngành: S& 

K hoach  và Du t1J, S Giáo duc vâDâo tao, S& Lao dng - Thiicng binh va XA. 

hi, S&Tài chInh, S Tu pháp, S Thông tin v Truyn thông, STàiriguyên và 

MOi tnrè'ng, Sâ Y th, Bào him xã hi Vit Nam tinh. 

3. Các s, ngành, UBND các huyn, thj xã, thank p 

a) Giám dc các s&, ngành, Chü tjch UBND các huyn, thij xã, thành ph 

tiuc tiêp chi dao then khai cac nhiêm vu duac giao tai kê hoach, chiu trach 

nhim truóc Chü tjch UBND tinh vs k& qua trin khai. 

b) Trên Ca s& cáo chi ti.Cu, nhim v1i, giái pliáp nCu ti k hoch nay, xay 

dçmg k hoch trin khai 1hirc hin gfri Cong an tinh d theo dôi, ph& hp thirc 

hin hoc lng ghép. cáo chi tiêu, nhim v, giãi ph4p vào k hochtng th giai 

domn cüa sç ngành dja phucing d trin khai thirc hin, dam bâo hiu qua, dap 

(rng yêu câu tiên ct thrçic giao.. 

c) Rà soát, tái cu trüc quy trInh, din ttr boa mu dan tkhai, kt qua g•iài' 

quy.t thu tticthành chInh theo hiró'ng dk cüa S Thông tin và Truyn thông. 

d) Thrc hin viêc di mâi co' ch mt c1ra, mt cfra lien thông trong giái 

quy& thu tic hành chInh và s hóa h so', k& qua giãi quyt thu tijc hânh c.hInh 

trong tip nhn, giài quyt thu tyc hành chInh theo• dung quy djnh tti Quyt djnh 

sA 468/QD-TTg ngày 27 tháng 3 näm 2021 và Nghj djnh s 107/2021/NED-CP 
ngày 06 tháng 12 näm 2021. 

d) TE ch(rc thirc hin- các Nghj quyt cüa ChInh phü v dan gián hóa thu 

tçic hành chInh, gi.y tô cong dan lien quan dn quán l dan cu thuc-phm vi 
chrc nàng quan 1 cüa sO', ngành, co' quan mInh. 

e) Phi hop chat chê vi Cong an tinh bo dam an ninh, trat tir, an ninh 
- -i- --- Liii u.ng qua irirni i!uyCit uOi O. 

g) Dnh kS'  tru'ó'c ngãy 18 hang tháng báo cáo tinh hInh, k& qua thirc hin 
kê hotchtheo chüc nàng, nhim vii duç'c giao vCOng an tinh d tng hçip, báo 

cáo Chü tich UBND tinli 

4. Van phông UBND tinli 

a) TIch hçp, cung cp 100% các djch vii cong trirc tuyn trên Cng Djch vi 

cOng quc gia trong näm 2022 theo huâng dn cüa Van phông ChInh phü. 



13 

b) Cp nht, chunhóa danh miic tài 1iu, h so thu tc hành chInh trên co 
s dtt 1iu quc gia v thu tyc hành chInh theo hithng dLi cüa Van phông ChInh 
phñ. 

c) Don d,c, •hung dn các s&, ngành, dla  phrnmg t1c hinvc dM mói 
cci ch mt cia, mt cüaJiên thông trong giãi quyt thu tic hành chInh theo quy 
dlnh ti Quyt djnhs 468/QD-TTg ngày 27 tháng 3 nàm 2021 và Nghj. djnh s 
107/ZQZ1/ND-Pn.gày 06 tháng 12 närn 2021. 

5. Cong an tInh 

a) Chñ trI, ph& hap vói Van phông UBNID tinh, Si Thông tin và Truyên 
thông t chüc trin khai, huâng dn các sâ, ngành, dja phrnmg trin khai các 
nJairn vI dugc giao trong k hoch. 

b) Ph& hap vri Si Thông tin và Truyn thông và các s&, ngành ban hành 
tâi 1iu hithng dn và trin khai kt ni, chia sé dr lieu dan cu gifla Co s dü 1iu 
quc gi(v dan cu vói Cng Djch vii cong quc gia, h thng thông tin giài 

quy& thu tyc hành chInh tinh phic vi các ccc quan có thm quyn xác thgrc, .djnh 
danh và giài quyt các thu tçic hành chInh. 

c) Chu trI cüng.vci S Thông tin và Truyn thông và các sâ, ngành, dja 
phuang kt ni, tIch hap h thng djnh danh và xác thirc din tir vâi C6rig Djch 
vçi cong quc gia, h th.ng thông tin. giãi quyt thu ttic hành chinh tinh phiic v1i 
các ccrquan có thrn quyn xác thirc, dj.nh danh và giãi quyt các thu tiic hành 

chInh. 

d) Phi hap vói Si Thông tin và Truyên thông, Sâ Tn pháp, S Lao dng - 
Thu.ang binh và Xã hi, Bão him xà hi Vit Nam tinh và Uy ban nhân dan các 

huyn, thj xà, thành ph cung cp nhóm djch vii công: hai nhóm thñ tyc hành 

chInh lien thông: dàng k khai sinh - dng k3 thuè'ng trñ - cp the bão him y tê 
cho tré duói 6 tui; dáng k khai tr - xóa däng k thithng trü - tr cp mai tang 

phi và các thu tçic iiành chInh khác có liëh quan. 

d) Ph& hap vói Si Ni vi k& n&, chia sé dit 1iu vi Ca si dü 1iu quôc 
gia v can b cong chüc, viên chuc; tich hap thông tin v& can b, cOng chüc, 

viên chuc trén the CAn cuó cong dan. 

e) Tham mini cho UBND .tinh chi do các sâ, ngành, UBND các huyn, th 

xã, thành ph bão darn an toàn, an ninh thông tin và trong thirc hin chuyn di 
s& xây dirng ChInh phü din tCr, chInh quyn din tir, dc bit là cong tác dam 
bào an ninh, an toàn thông tin và bào v bi mt nhà nuó'c. 

g) Xây dxng, nang cap, mi rng dâu tu h tang cong ngh thông tin cüa 
các h thng Ca sà dü lieu quc gia v dan cu, cAn cuôc cong dan, djnh danh và 
xác thçrc din tü, ching thrc chtt k s d dam bão thixc hin các miic tiéu cua 
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d an. Trong do, chü tr9ng vao vic du tu m rng cho vic thu thp, quân 1 

toàn din sinh t4c hçc y con ngui d phü hçip vi xu huóng và hiu qua quãn 

1dan cu. 

h) Xây drng vâ tnin khai giài pháp h trçl các s&, ngành chua có ca sâ d& 

lieu có th luu chung vào Ca•sOdi iiu v dan cu và S Dx pháp thing chungha 

t.ng cüa ngànb: Cong an trong vic dãng k khai sinh, cp s d4nh  danh cá nhn 

tai .cp xã dam bao..thg be,, hiu qua. 

i) Chu trI, phi hçTp vó'i các dan vj1in quan thirc hin các nhirn V ti Phii 

1ic kern theo D. an. 

k) Nng cp, rn rçng du tu ha tkng cong ngh thông tin cüa các h tMng 

Ca s& dü 1iu quc gia v dan. cu, can cuc cong dan,. dnh danE và xác thrc 

din ti1, chirng thc cht k s d darn bâo th1.rc' hin các mllc tiêu cüa d an. 

Trong do, chii trçng vâo vic du tu m& .rng cho vic thu thp; quân 1 toãn 

din sinE .trc h9c v con ngu'i d phii hyp vói xu huOng Va hiu qua quãn 1 

dan cu. 

1). Phi hçip vO'i S Tài ChInh, Si Thông tin và Truyn thông nghi.ên c''u d 

xuâtea ch bâo darn kinh phI duy trl, quan trj vkhai thác dtt 1iu Ca sO' dü 1iu 

qu& gia v dân,cx. 

m) COng an tinh dam :bâo  d[r 1iu dan cu luôn "dtng, dt, sach, sing" d 

phiic vii các nhim viii cüa D án;dng thO'i,chun bj sn sang the 1iu kink 

thut kêt ni, chia sé d phiic vii-phãt huy giá trj cüa Ca sO' dtt 1iu quéc gia v 

dan cu', dáp 1mg cao nht cac yêu cu phát trin kinh t xâ hi. 

6. .S& Tir pháp 

a) Chü trI, phi hçTp vói Cong an tinh, Van phOng UBND tinh kt n&, chia 

sC dü iiu Ca sO' dü 1iu .h tjch din tr vó'i Co' sO' dü lieu quc gia v dan Cu, h 

tMng dinE danh và xác thirc din tO, Cng Dch viii cong quôc gia, h thông 

thông tin giái quyt thu tiic hânh.chmnh tithphtic vi1 giâi quy& thu tçic hânh chInh 

trong 11'nh yirc h tjch vâ lam giàu dü 1iu dan cu phic v11 hot ctng chi dao, 
diu hành cüa UBND tinh, Chit tjch UBNT) tinh. 

- •-- oagiuiinirkk-nM-các..Co' sâ dü iiu cita ngành 

lix pháp nhu Co sO' dQ 1iu h tjch din tü, Ca sO' dO 1iu quc gia v xü 1 vi 

pharn hânh chinE, Ca sO' dü lieu quc tjch, Ca sO' dü 1iu 1 ljch tu pháp, Ca sO' 
dü iiu trçl giüp pháp 1, Ca sO' dü 1iu v các t chic hành ngh cOng ching, Co 

sO' dU 1iu thi hành an dan sir nói chung vói Ca sO' dü 1iu qu& gia v dan Cu. 

7. S&Nôivu 

a) Chit trI xay drng Ca sO' dO 1iu quc gia v can b cong chic, viên chtrc 

kt ni, chia sé dt lieu vO'i Ca sO' dü 1iu quc gia v dan Cu. 
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• b) P16i hqp vói Cong an tinh khai thác, tn dirng thông tin tr Ca s dQ 1iu 

quc gia v dan cu báo dam tránh thu thap trüng 1p  nhiu thông tin d phiic vi 

quân 1 can b, cong chic, viên chic cüa các co quan nhâ nuc các cp; trao di 

thông tin, dü 1iu v can b, cong chüc, viOn chic v&i B Cong an d tIch hp 

vào the Can cithc cong dan, irng diing VNEID. 

.8. So' K bach Va Du tu' 

a) Chü trI, phi hp vth COng an thiih sir ding Ca s d 1iu quc gia v 

dan cu dä tng h, thng kë, tng diu tra dân s va nhà & nhm giâm chi phi 

dâu tu cüa nhà nm9c. 

• b) Chii trI, phi h-qp viii Cong an tinh k& ni, chia sé dü 1iu Ca sà d 1iu 

quc giv doanh nghip vâi Ca s dü 1iu quc gia v dan Cu, h thng djnh 

danh vàác thçrc din tà, Cng Djch vii cong quc gia, h thng thông tin giâi 

quyt thu tiic hành chInh tinhphi.ic vij giái quyk thu tic hành chInh, trong linh 

vrc dothh nghip và lam giàu dü 1iu dan cu phiic. vit hot dng chi do, diu 

hành cUa UBND tinh. 

9. So' Tài chInh 

a) Phi hgp vói Cong an tinh và các ca quan, dan vj có lien quan nghiOn 

ciu. d xut ca ch bào dam kinh phi duy trI, quân trj và khai thác di~  1iu Co s 

dtr 1iu quc gia v dan cu; bâo: dam minh bach, an toàn và dung quy djnh pháp 

luât. 

b) Chü trI, phi hcip vi Cong an tinh k& ni, chia sé d 1iu Ca s d lieu 

qu& gia v tài chInh, Ca s dtt lieu thu vi Ca si du liu quc gia v dan Cu, 

h thng djnh danh và xác thirc din tir, ding Djch vii cOng quc gia, h théng 

thông tin giái quyt thu tiic hành chinh tinh phiic vi giãi quyt thu tiic hành 

chInh trong linh vc thu và lam giàu dü lieu  dan Cu phiic vi hot dng chi do, 

diu hành cüa UBND tinh. 

• c) Can t'r khã nàng can di ngân sách Nhà nuóc cüa tinh và phân cp ngân 

sách, chü trl, phi hçip vói các si, ngành c liOn quan tng hçp kinh phi chi 

thuing xuyOn d thirc hin cac nhim vçi cña k hotch trong d toán ngân sách 

Nhà nuó'c hang hang näm cUa các s&, ngành trinh cap có thâm quyên phO duyt 

theo quy djnh cüa Lut Ngan sách Nba nuâc và các van ban hu'àng dn thi hành. 

10. So' Tài nguyen và Môi tru'o'ng 

Chu tn, phi hçip v6i Cong an tinh kt ni, sü diing Ca s dU 1iu quôc gia 

v dan cu trong xây drng Ca s dO 1iu dt dai (v chü sr ding dt) và các ca 

s dti 1iu tài nguyen và môi truô'ng khác (thông tin lien quan dn cong dan); kt 

n&, chia sO Ca sO' di 1iu dt dai cüa tinh vói Ca sO' düJiu quc gia v dan Cu; 

h thng thông tin giâi quyt thu tiic hành chmnh tinh phic vi giai quyt thu tic 
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hành chInh trong linh virc dat dai và lam giàu d1r 1•i&udân cix phçic vi hot dng 

chi dto, diu hânh cüa UBND tinh. 

• 1LSfr Thông tin và Truyn thông 

a) Chü trI, phM' hqp vó'i Cong an tinE ban hành tài iiu hithng dan các s, 

ngành, cija phixcing. thçrc .hintIch hçip,kt nèivà chia sè dft iiU dâncix giUa Ca 

só dr iiu quc gia v dan cu vói Cng Djch vii cOng quc gia, h thng thông 

tin giãi quyt thñ tic hanh .chInh. tinh phçic vii xác thrc, chia sê thông tin cong 

dan khi thixc hin thñ tiic hành chInh theo nguyen tc không yêu câu khai báo li 

cc thông tin dã có trongCo' s& dtt lieu quc gia v dan cu. 

b) Chñ trI, ph'i hp càng vi Cong an tinE thc hin k& n6i, tIch hqp xác 

thirc, chia se dü lieu giüa Cc' s& dft 1i qu6c gi.a v dan cu, h thng djnh danE 

vâ xác thrc din tü do BCông. an cung cp vó'i Cng Djch vi cong quc gia. 

• c) Chñ trI, phi hp cüng vi Cong an tinh tIch hp h thng djnh danh vâ 

xác thrc din ti:r qua Nn tang trao di djnh danE diii tir trêñ Cng Djch vii 

cOng quc gia d sir diing tài khoãn djnh danh và xác .thuc din ti di vOi Cong 

Djch vi cOng qnc-  gia, h tMng thông tin giái quyt thu tc hành chInh tinh và 

các ca sO' d liu, h thng-thông tin .khác. 

•d) Râ soát, nâng cp, .hoân thin ca sOh:tng cOngngh thông tin; xây 

dmg,--hoàn thin h th6ng Giãi. quyt thu tçic hành chinE tinh trên ca sO' hcp nhIL 

-Cng djch v1i cOng tinE và h tMng thông tin Mt cüa din tü tinh và cung cp 

100% các djch vu cong tWc  tuyn trên Cng djch v1i cOng trong nàm 2022. 

d) Thçrc hin vic k& ni, tIch h9p, chia s& ca s dr lieu quc gia, Ca s d 

lieu chuyên ngânh, h thng thông tin cung cp djch .vçl cOng cüa sO', ngành, dja 

phumg v&i Ca s dU lieu quc gia v dan Cu, h thng djnh danh và xác thrc 

din tir vOi h thng thông tin giâi quy& thU tic hành chInE tinh và lam giàu Ca 

s dti 1iu qu&. gia vi dan cu phiic v cOng tác• chi do, diu hànE. 

e Hung dn chun hóa danE mc tài lieu, 'quy trInh, ma s cUa giy tO' s 

hóa d chia sC giüa Cng Djch v11 cong quc gia, h tMng thông tin giâi •quyk 
4-,,,- i••_ .-1,, 1 ••1.- 11Cu1A Ciiuiii p  unu, cip nuycil va ct tu u uu IIçU, liç iliOlig Lilting LIII 

khác. 

g) TO chrc huóng dn nghip v1i v chun hóa, tái cu trüc quy trInh 

nghip vii (dan giân hóa biu mu, giy to) các thu tiic hành chInh khi dã kt n& 
vi Ca s dii 1iu quc gia v dan Cu; VjC tIch hçip, k& ni, chia sé dii lieu vó'i 
Trung tarn thông tin, chi dao  diu hanh cUa ChInh phU, ThU tu'ó'ng ChInE phU 
phic v1i ChInE phU, ThU tuO'ng ChInh phU ra quy& dnh và tuang tác trrc tuyn 
vi dja phuang. 
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• h) Báo dam ht t.ng, duè'ng truyn kk n6i, quán 1, duy trI, vn hành, phát 

trin Nri tang tIch hçip, chia sé dü 1iu quô.c gia hot dng n djnh, dáp mg yêu 

c.0 k& ni. tIch hçp, chia sé d 1iu giüa Co sa dQ iU quc gia v dan cu và 

các c s dfr liu quéc gia,c0 s& dü Jiu chuyên ngành, h thng thông tin trong 

Co quan nhà nuc ph'yc vii phát tri&n hinh phü diên tfr, huthg toi ChInh phü s6, 

thc dy chuyn di s tai  tinh. 

i) Ban hành hoc tham mixu ban hành các van bàn quy djnh, huóng dn k 

thut v kt ni tIch hp, chia sé dft iiu vói các c0 quan nhà nithc thông qua 

Nn thng tIch hçip, chia sé dft 1iu cp tinh. 

k) Diu ph.&, don dác, dánh giá, kim tra vic thirc hin k& ni chia sé dtt 

1iu, sir.tuân thñ quy djnh v kt ni, chia sé dt 1iu cüa các b, ngành, dja 

phuoiig theo Nghj djnh s 4712020/ND-CP ngày 09 tháng 4 näm 2020 cüa 

ChInh phü quân 1, kt n& và chia sé dt 1iu s ciia c quan nhà nu&c. 

1) Phi hçp vii Cong an tinh d giái quyt các vn d khó khàn, vuâng mtc 

v qun 1, kk n&, chia sé-dtt lieu dan cu. 

12. S& Cong Thtro'ng 

• Chü trI, phi hçip vOi Cong rni tinh kt ni, chia sé dci 1iu vói Co s dci 1iu 

quc gia v dan ctr, h thông djnh danh và xác thirc dintir, Cng Djch vii cô11g 

quc gia, h thng thông tin giãi quy& thu tijc hành chInh tinh h trçi phiic v%i 

các giao djehhành chInh công, thixong mii  din tCr và lam giàu dü 1iu dan cu 

phiic vçi hoat  dng c.hi do, diu hành cüa UBND tinh. 

13.S&Ytê 

Chi do CC co sY y th khn truong nhp dCr 1iu tiêm chüng phàng ngüa 

Covid-19, nguñ bj nhim virus âã khói bnh, kt qua xét nghim theo Nghj 

quyt s 128/NQ-CPngày 11 tháng 10 nàm 2021 cüa ChInh phü d tIch hp 

thông tin vào h th&ig Co si dci iiU qucgia v dan cu. 

14. S& Giao thông vn tãi 

Chü tn, pMi hp vó'i Cong an tinh kt n&, chia sé dci 1iu giy phép lái Xe, 

dàng kim phuo'ng tiên vi Co s& di 1iu quc gia v dan cu, h thng djnh 

danh và xác thuc din t1r, Cng Djch viii cong quc gia, h thng thông tin giâi 

quy& thu tiic hành chInh tinh phic vçi giài quy& thu tic hành chinh và lam giàu 

dO 1iu dan cu phic vii hott dng chi dto, diu hành cüa UBND tinh. 

15. Sr Giáo dye và Dào t.o 

Chu trI, phi hçip vri Cong an tinh k& ni, chia sé dci 1iu thuc phm vi 

quàn 1 nhà nithc cüa Si Giáo dc và Dào tto vi Co s& dci 1iu quêc gia v dan 

cu, h thng djnh danh và xác thc din tü, Cng Djch vii cong quc gia, h 

thng thông tin giâi quyt thu ti,ic hành chInh tinh phiic vi giài quyt thu tçic 
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banE, chInE và lain giâu dtt iiu dan cu phçtc vi hoat  drig chi dto, diêu hânh cüa 

UBN tinh. 

1-6 Sö Lao dng - Thirong .bin.h Va Xã hi 

Chü trI, phi hçip vói Cong an tinh kt nichia sé dü 1iu ca s dr liu an 

-s•inh xâ hi cUa ngxi dan vi Cci si dü 1iu quc gia v dan cu, ii thng djth 

danh va xac thuc din tu, Cong Dich vu cOg qu& gla, he thông 1hô1g t1n gial 

quyêt thu tuc Earth chinE tinhphuc vu gii quyêt thu tuc hanh chrnh va lam  giau 

d1fliên dan ca phuc vu hoat dông chi dao, diêu bath cua UBND tinh 

17. SrKho•a hçc-và Cong ngh 

Chü frI,. pMi hop vói .Công an tinE k& né,i, chia sé d0 lieu  ca s& dtr i1U 

quc gia v Khoa h9c và cong ngh vói Ca. s& dt liu quc gia v dâncu, h 

th6ng djnh danh. va xác thi.rc din tü' và lam giàu dt iiu dan cu phiic vii hoat 

dng clii dao,  diu hành cüa UBND tinh. 

18. S&Nông nghipvà Phát trin nôlig thôn 

Chü trI, ph& h9p vri Cong an tinh k& ned, chia se dü iU chuyên ngành 

nông nghip và phát'trin nông thôn (nhu: Kim soát thit hai  sau bão, di dan 

phông chng thiên tai; ldrn soát ca nhân, t chirc khai thác hãi :sãn di1ng khu 

v1rc, vüng bin; kini soát tàu-thuyn ngu dan vào-bô' tránh tiui bão; ...) vd Ca sci 

1iu quc gia v dan cu, h thng djnh danh va xác thrc din t, Cng Djch 

vv cOng quc gia, h tMng thông tin gii quyt thii tVc  banE chInE tinEphçic v 
giâi quy& thu tiic hành chInh vâ lam giãu d 1iu dan cu phiic vi hot dung chi 

dao, diu hành cUa UBND tinh. 

119. .Thanli tra tnh 

Chi tn, phi hcip vâi Cong an tinE kt ni Ca sâ dü lieu qu6.c gia v khiu 
n1i th cáo vó.i Co sO.  dü lieu quc gia v dn cu phyc vi xác thirc, xác minE 

thông tin cong dan. thc hin khiu nai,  t cáo. 

20..Bão him xã hôi Vit Nam fink 

•Ghü tn; phôi hgp vâi Cong an tinh kt ni, chia sé dü 1iu Co sâ d& lieu 

quc gia v bâo him xâ hi vói Ca s d .liu quc gia v dan cu, hthng dnh. 

danh và xác thirc then tü, Cong Djch vj cong quOc gia, h thông thông tin giãi 

quyt ,thü t1ic hánh chinE tinh phitc vii giái quy& thñ tçic hành chinh trong linE 
we báo hi&ii â hj a ia giàu di:t Iiu dan cix phiic vi hot dng chi do, diëu 
hath cña UBND tinh. 

21. Viên kim sat nhân dan tinh 

D nghj chü trI, phed hçp vi Cong an tinE k& ned, chia sé dU lieu thông tii. 
Quyt djnh thi hàth các bin pháp ngän chn ded vi cong dan dang trong qua 

trInh diu tra; Ca s& dü 1iu thong kê fir pháp, tMng kê ti phrn; các Ca sO' dü 
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1iu khác lien quan den cong chirc viên chic trong ngành vi CG s& dü 1iu quôc 

gia v dan cu, h thng dirih danh và xác thrc din ttr, Cng Djch vi cong qu& 

gin, h tMng thông tin giài quyt thu tyc hành chInh tinh phiic v,i giãi quyk thu 

tl:lc hành chInh và lam giàu dü lieu dan cu ph1ic v1,i ho.t i1ng chi dto, diu hành 

cüa UBND tinh. 

22. Tôa an nhân dan tinh 

D ngh chñ trIr  phi hp vâi Cong an tinh kt ni, chia sC d Iiu thông tin 

ca sâ d lieu cOng b bàn an, quyt djnh cüa Tôa n vói Ca s& dü lieu quôc gia 

v dan Cu, h thng djnh danh và xác thc din tir, Cng Djch vçi cOng quc gia, 

h thng, thông tin giâi quyt thu tiic hành chInh tinh phyc vçi giài quyt thu t11c 

hành chthh và lam giàu dü lieu dan cu phic vi hott dng chi do, diu hành cüa 

UBND tinh. 

IV. JUN11 PHI THUC HIN 

Kinh phi thirc hin k hotch do ngân sách Nhà nithc bào dam theo phân 

cp ngân sách hin hành và các ngun kinli phi hcip pháp khác. Hang näm, can 

Cu nhimvgi duct giao ti k hoch, các sà, ngành, dja phuang có lien quan có 

trách nhiêm 1p dir toán kinh phi thxc hin các nhim vi trong k hoich và tng 

hp chung vào dr toán cña s, ngành, dia  phuang mInh d trInh cp co thm 

quyn bá trI kinh phi thea quy djnh cüa Lut ngân sách N1à mthc vâ các van 

bàn hu&ng dn thi hành. 

Trên day là k hoch trin khai D an "Phát trin .üng dung dü lieu v dan 

cu, djnh danh và xác thirc .din ti'r phic v11 chuyn di s quc gia giai don 

2022-2025, tm nhIn dn näm 2030" trên dja bàn tinh Ba Ra-Vüng Tàu. YCu 

cu CC cci quan, don vj nghiem tue trin khai thrc hin./. 

No'i n•hân: 
- Thu tuóng ChInh phü; 
- B Cong an; 
- Van phàng Chinh phñ; 
- Thuàng trtc Tinh ui'; TTr HDND tinh; 
- CT vàcác PCT UBND tinh; 
- Các sO', ban, ngânh, doàn the cp tinh; 
- Các Co quan Trung hong dóng trên dja bàn tinh; 
- TOa an nhân dan tinh, Vin KSND tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thj xa, thành ph; 
- Thành viên Ban chi dao De an; 
- Liru VT, PCNC. c 

TM. UY BAN NHAN DAN 



PHU LUC  I 

ANII MUC  CAC THU TT)C HANH CHINH THIET YEU Ut TIEN 
H HQP,CHIASE DJ' LIEU DAN CU' CUA C SO DLIU QUOC 

JA VE DAN CU' VOl CONG DCII V  CONG QUOC GTA VA n  

()NG• THONG TIN GIAI QIJYET TIIIT TIJC HANII CHINE CAl? BQ, 
TPJI PHUC VJ GIAI QUYET THU TUC  HANH CHINH 

(Km theo Ké' hoach s frf 6/K[I-UBND ngày-I8/3/2022 cia UBND tink 

TT Thu tuc hành chnh 
Cp 
U9 

Co quan chü 
trI 

Co quan 

phi hçrp 
Thri gian 
thirc h.in 

1 
Xát. nhn s Chiirng minh nhân 
dan khLdã duc cap the Can 

cithc cong dan. 
4 Cong an tinh 

So Thông tin. 
và Truyên 
thông, Van 

phông UBND 
tinh, các sO, 
ban, ngành, 
UBND cac 

huyn, thj. xã, 
thành ph 

Tháng 
3,4/2022 

2 
Cp 1.i, dëi the can cuó'c cong 
dan. 

3 Cong an tinii 

SO Thông tin 
vàTruyên 
thOng, Van 

phông UBNII 
tinii, các , 
ban, ngành, 
TJBND các 

huyn, thj xä, 
thànhpM 

Tháng 
3,4/2022 

3 Dàng k thuOng trü. 4 Cong an tinh 

SO Thông tin 
vàTruyên 
thông, Van 

phông TJBND 
tinh, UBND 

các huyn, th 
xã, thành phô 

Tháng 
3,4/2022 

4 Däng k tm trü. 4 Cong an tinh 

SO Thông tin 
và Truyên 
thong, Van 

phông 
tinh, UBND 

các huyn, thj 
xä, thânh phô 

Tháng 
3,4/2022 

-'-3 
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5 Khai báo tm v.ng-. 4 Cong an tinh 

Si Thông tin 
và Truyên 
thông, \län 

phông UBIND 
tinh, UBND 

cáchuyn,th• 
xä; thành phô 

32 

6 Thông báo km tth. 4 Cong an tinh 

Sà Thông tin 
vàTruyên 
thông, Van 

phông UBND 
tinh, UBND 

các huyn; thj 
xã, thânh ph 

Däng ky, cap bien so mo to, Xe 
gan may. 

3 Cong an tinh 

Si Thông tin 
Va Truyên 
thông Van 

phông imi 
thth, UBND 

các huyn, thj 
xã, thânh pM 

Thang 
3, /2 2 

8 
.pham 
Thu tien flop phat xu ly v 

hành chinh trong linli 
. 

v11c giao thong throng b9 qua 
thiêt b ghi hInh (pht ngui). 

4 , . Cong an tinn 

Sà Thông tin 
va iruyen 
thong, STan 

iihOng TJBM) 

Thang 
3,4/2022 

9 Dang ky khai sinh. 3 So Tu pnap 

Cong an tinh. 
Van phông 
UBND tinh, 

các 
huyn, thj xã, 

thành pM 

Tháng 
3,4/2022 

10 Dang ky idiai tu. i So Tu phap 

Cong an tinh, 
Van phông 
UBND tinh, 
UBND các 

huyn, thj xã, 
thành pM 

Tháng 
3,42022 

11 Dang k k& hon. 3 S& Tu pháp 

S&Thôngtiñ 
vàTruyên 

thông, Cong 
an tinh, Van 

phông UBND 

34/2022 
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fl 
tinh, UBND 

các huyn, thj 
xà, thànhpM 

7' 
12 I. 

iCap - . . cap lai. sua doi, bo sung 
,. . cnieu pho thong. 

3 Cong an tinh 

S Thông tin 
và Truyên 
thong, Van 

phông UBNDi 
tifliT 

ihang 
3,4120z2 

13 
Thñ tuc lam con dâu mói và 
cap Giay chixng nhn da dang 
ky mau dau. 

4 Cong an trnh 

S Thông tin 
và Truyên 
thong, Van 

phong UBND 
thih 

Thang 
3,4/2022 

14 

Thu tuc lam con dau thu nho, 
. . . 

daunoi,dauxivacapGiay 
chtrng nhn da dang ky mau 
con dau. 

4 Cong an trnh 

S Thông tin 
vaTruyen 
thong, an 

phông UBNID 
tith 

ihang 
3,4/2022 

15 

•tuoi. 

Lien thong dang ky khai sinfl 
dáng k thithng trü - câpthé 
bao hiem y te cho tre ducn 6 

3 Cong an tinh 

Sâ Thông tin 
và Truyêr 
thông, Van 

phôngUBND 
tinih Só Tu 
pháp, Bão 

. 
hiernxahoi 
. 

Viet Nam tinh 
và LTBND các 
huyn, thj xA, 

thành ph 

Thang 
5/2022 

16 
Lien thong lang ky khai tu - 
Xoa clang ky thucing tru - Trq 
cap mai tang phi. 

3 
- 

Cong an tinh 

S Thông tin 
vàTruyën 
thông, Van 

phông UBNID 
tinh,SiTix 

pháp,SLao 
dong -Thuang 

binh va XA 
. , . hçn, Bao hiem 

Xã hi Vit 
Nam tinh và 
UBND cac 

huyn, thj xã, 
thành phO 

Thang 
5/2022 

17 TIch hçp tInh giãm trü mlrc 4 Bão him xã Sà Thông tin Tháng 
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dóng trong gia han  the bâo 
iêm ytê theo ho gia dInh. 

hi Via Nam 
tinh 

và Truyn 
thông, Cong 
an tinh, Van 

phông UBNIJ 
tinh 

5/2022 

18 

DAng k thuê lan däu, dAng k 
thay dôi thông tin dAng k thuê 
dôi vri ngithi np thUê là h 
gia dInh, Ca nhân. 

4 Ciic Thu tinh 

Côngantinh, 
S Thông tin 

và Truyn 
thông, Van 

phông IJBND 
tinh, Si Tài 

chInh 

Tang 
5 202k 

19 

. Dangkybiendongvequyen 
su dung oat, quyen so huu tai 
san gan lien voi dat do thay 

• • 
doi thong tin ye nguoi duac 

. cap Giay chung nhan (dot ten 
hoäc giây t pháp nhân, giãy 

• 
to nhan than, dia chi). • 

- 

4 

I 

So Tai 
nguyen va 

•- Mo truong 

Côngantinh, 
So Thong tin 

va Truyen 
thong, Van 

phongUBND 

cac huyen, thi 
xa, thanh pho 

Thang 
/2022 

Cp dii, cp iai giy phép lái 
Xe. 

S Giao thông 
van tai 

Cong an tinh, 
S Thông tin 

và Truyên 
thong, Van 

phôngUBND 
tinh 

Tháng 
5/2022 

LI 

Dangki du thi tot nghiep 
THPTquocgiavaxettuyen 

al cao ang.
- 

4 
So Giao due 

-. . 
va Dao tao 

Cong an tinh, 
S& Thông tin 

vàTruyên 
thong, Van 

phong UBND 
tinh và UBND 
các huyn, thj 
xã, thành phô 

Thang 
D/2022 

22 Cap phieu ly 1!ch  tu phap. 4 SoTu phap 

an 

SO Thông tin 
vàTruyên 
thông, Van 

phông UBND 
tinh và UBNt) 
các huyn, thi 
xâ, thành phô 

Tháng 
5/2022 

23 
Giãi quyt hu&ng trçY cp tht 
nghip. 

S& Lao dng - 
Thuong binh 

Cong an tinh, 
Si Thông tin 

Tháng 
5/2022 
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va Xã hi và Truyên 
thông, Van 

phông UBND 
tinh, Báo-hiêm 

Xã hi \Tiat 
N.arn tinhvà 
UBND các 

huyn, thj xã, 
thanh phô 

  

      

 

Cap din mcii tix 1rni din h 
áp (220/380V) (ThIdiém cct 
ché két nói chia sé dii' lieu 
trong djch vii cung cap din). 

4 
Diên 1rc Ba 

Rja-.Vüng Thu 

 

Cong an tinh, 

 

Tháng 
5/2022 

 

Thay cti chñ th hqp dng 
mua ban diên (ThI diem cci ché 
kCt nói, chia sé dii' lieu trong 
dch v?i cung cap din,).  

4 
Diên luc Ba 

Ra-Vüng Tàu 

 

Cong an tinh, 

 

Tháng 
5 /2 022 

        

        



PHU LUC  II 
H M'JC CAC NHieM VU PHAT TRIEN 15NG D1JNG MX LI1U yE 
CU', DjHDANH VA xAc THC Dh1N TIX PHUC VJ CIIUYEN 

DO! SC) QUOC GIA G [AIDON 2022-2025 
TREN D BÀN T!NH BA RIA-VtNG TAU 

(Kern .theo Khogch so' /6 /KJJ-UBND ngày 1R/  :3/2022 cza UBND tinh) 

TT Nhiem vu, giai phap 
Co quan 

- 
chu tn 

Co quan 
phoi hqp 

Th4ri gian 
thirc hiçn 

Hoàn thin chInh sách, pháp 1ut v phát trin, cung cap frng duing, djch 
vi so lien quan den thong, tin dan cir 

Trin khai Thông ta quy dinh v danh 
muc, san pham dixoc khai thac tix Co so 

• . 
du lieu quoc gia ye dan cix. 

• 

Cong an 
. 

tinh 

Cács, ban, 
ngann, co 

quan, doii vi 
. 

lien quan 

Sau khi 
Thong tu 
ban hanh 

2 

Trien khai Tnong tu quy than ye muc thu, 
'S , ., , che do thu, nop, quan ly va six dung phi 

. ,. ..,. • 
duo'c. khai thac tu Co so dix lieu quoc gia 
ye dan cix. 

., .. 

So Tai 
, 

chrnh 

uongan 
, 

tinh, cac so, 
ban, nganh, 

co quan, don 
v lIen quan 

Sau kin 
Thong tu 
ban hanh 

, 

Nghiêri ciu, rà soát, d xut sia di, b 
sung các quy djnh cña pháp lut d si 
ditng Co si dü Iiu quôc gia ye dan cu 

• , , 
phiic vii thrc hiçn cac thu tiic hann chinh 
trên môi tru?mg din tir và phát triên kinh 
tê-xãhi. 

Các s, 
ban, 

ngành, co 
quan, dan 

vj lien 
quan 

ong an tin 
Tháng 

3,4/2022 

• ., . . . , 
Trien khai Nghj dnh bao v dIr 1iu ca 
than. 

,. 
Cong an 

tmh 

Sà Tix pháp, 
các 

si,ngành, 
UBNID các 
huy9n, th 
xi, thành 

pM 

Sau khi 
Nghj djnh 
ban hanh 

• . . . . , 
Trien khaiNgh dnh drth danh va xac 
thuc then tu. • 

Cong an 
tiiih 

Sà Tu pháp, 
các sy, ban, 

ngành, 
uiini cac 
huyn, th1 
xã, thành 

pM 

Sau khi 
Nghj djnh 
ban hanh 

6 
Triên khai Thông tix huóng d.n trao di 
thong tin, dir hçu giixa Co s dir 1i9u quoc 
gia ye dan cix và các h thông thông tin, 

Congan 
thth  

Si Tix pháp, 
cac so, ban, 

ngành, 

Sau khi 
Thong tu 
ban hành 



2 

Ca si d€ 1iu quc gia, Co si dt 1iu 
chuyên ngành, các b, ngành, dja phuong. 

UBND các 
huyn, thj 
xã, thành 

pM 

7 

Triên khai. Nghj dnh sra dôi, bO sung 
!Nghj djnh sé 137/2015/NID-CP ngày: 
131/12/2015  quy djnh chi tiêt thi hành mt 
jsô diiêu và bin pháp thi hành Lut Can 
ithc cong dan. 

C'r an 

SàTupháp, 
các si, ban, 

ngành, 
UBND the 
huyn, thj 
xã, thành 

phô 

Sau khi 
Nghj djnh 
ban hànli 

8 
Trin khai Luât süa d& Luât Can cucc 
công dan và các van bàn huóng dan thrcc 
an hành. 

tinh  

S&Tupháp, 
các s.Ti,ban, 

ngành, 
UBND cac 
huyn, thj 
xã, thành 

pho 

Sau khi 
Lut süa 
dOi Lut 
Can cuc 
ban hành 

9 ftrin  khai Luât Bão ye d liCu cá niiân. 
Cong an 

SiTupháp, 
cácsâ,ban, 

nganh, 
UBND 
huyn, thj 
xã, thânh 

pM 

Saukhi 
Luât hão v 
d lieu cá 
nhân ban 

hành 

10 

• . . i rien khai ca che thanh tra, kiem tra can 
so su dung du lieu cong dan qua khai 

- . . . hac Ca so du lieu quoc gia ye dan Cu; 
sua viec ket noi, clua se khai thac du lieu 
01 cac cci quan, to chuc doanh nghiçp, 

• am baa clung mic dIch, dung yêu cau, 
•hông chông lô lot dü lieu. • 

Cong an 
tinh 

, 
So Tu phap, 
cac so, ban, 

nganh, 
UBND cac 

. 
huyçn, th 
xã, thành 

phô 

Saukhicó 
van ban 

huang dan 
cuaBo 

Cong an, 
the bô 

Trung uang 

II 'huic vii giãi quyt-thü tiic hành chInh, cung cp dch viii cong triyc tuyên 

Trin khai cung cap djch vi xác thirc 
thông tin ye so Chüng minh nhân dan (9 
so) vi Can cuc cong dan trên Cong 
Djch vi cong quOc gia và Ca s& dü lieu 
time phiic v1 xac thrc thong tin ye nguoi 
np thuê trong giâi quyêt thu tiic hành 
chInh lTnh vuc thuê. 

Con an 
tim1 

Van phông 
UBND 

tinh,S Tài 
chrnh, Ciic 
Thuê tinh 

Tháng 

3 4/2 022 

2 
Hung dn các s, ngânh, c1a phuang 
thuc hiên tIch hap, kêt nOi và chia sé d 

S& Thông 
tin vâ 

Van phông 
UBND tinh, 

Tháng 
3,4/2022 
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' 
/nh 

dan cu giüa Co s d 1iu quc gia 
dan cu 'oi Cong Dich vu cong quôc 
He thông thông tin giai quvCt thu tuc 
chInh rp b Cap tinh plate vj the 

truyn 
thông 

Cong an 
tinh, cac so 
ban, nganh, 
lien quan 

hirc, chia sé thông tin cOng dan khi thirc 
nin thu tuc Jiành ehInh theo nguyen the 
khOng yêu cIu khai báo li the thông tin 
dã Co trong Co s& d 1iu quôc gia ye dan 
Cu. 

3 :Ipnu 
Itháng 

Trin khaih thng djnh danh và xác thirc 
diên t1r, bko dam dáp mg các yOu câu tai 
QuyOt djnh so 34/2021/QD-TTg ngày 08 

11 nàm 2021 cüa Thu tithng Clrinh 
quy dnh ye dnh danh Va xac thirc 

then tu tren nen tang co so du lieu quoc 
gia ye dan Cu, co s& dti 1iu can cuóc 
Cong dan và co sâ dü lieu quôc gia ye 
xuât nhp cánh. 

Cong an 
Các s, ban, 

. 
nganh, lien 

quan 

Thang 
3 4/2022 

4 

Thirc hin kk ni, tIch hgp h thng xác 
thrc dnh danh din t1r cüa B COng an 
vOi Cng Djch vti cOng quk gia phiic vi 
dnh danh, xac thrc, tao  1p tai khoan 
thçn tu cua ca nhan trong giai. quyet thu 
tçic hành chInh, cung cap djch vii cong 
trirc tuyOn tai  các b, ngành, dia phucing. 

Cong an 
tiith  

S Thông 
tin và 

TruyOn 
thong, cac 

so, ban, 
ngành, liOn 

quan 

i hang 
3 4/2022 

.,. Trien khai giai phap ho tro dung chung ha 
tang cua nganh Cong an trong vice dang 
k khai sinh, cap so dinh danh cá nhân tai 
cap xa dam bao dong bo, lieu qua. 

Cong an 
tinh 

STu 
phápUBND 
cac huyen, 

thi thành 
'. , 

phovacac 
coquanco 
liOn quan 

Thang 
6/2022 

. 1 Roan thanh trien khai cac dcn vti cong 
thOt yeu (tat Phu luc 1) bao dam thuc 

, . hicn chuan hoa, tai cau truc quy trinh, 
giãm don giãn boa thu tue hành chinh sir 
dung xac thuc, chia se du lieu tu Co so du 
lieuquocgiavedancu. 

[ 
Van phông 

UBND 
tinh, các 
so,nganh 

có liOn 
quan va 

.. . 
huyen, thi 
xa,thanh 
phoco 
dich vu 

côngthiOt 
yOu 

- 
Thang 
6/2022 



•11iiu 

Thirc hin sê hóa và tái sir diing kêt qua 
hóa ho so, kê qua giãi quyêt thñ tic 

anh chInh có lien quan dn thông tin, 
iy t cá nhn trongtip nhn, giàLquyêt 

jhü tic hành chInh dê lam giàu, cp nht,I 
sung; kt n&, chia sé và si .diing cóLBND 

qua Co sà d 1iu quOc gia ye dan cu 
.hic v11 giái quyêt thu tçic hành chInh. 

Van phông 
UBND 

tinh, các 
s, ban, 

ngânh lien 
quan,. 

các• 
huyn, thi 
xâ, thành 

phô 

Ti Trung 
tam phic 
vu hânh 

chInh cong 
tinh tr ngày 
01/6/2022; 
cap huyn 
tü ngày 

iol/12/2022; 
I cap xA tü 

ngày 
01/6/2023 

8 

rien- khai theo doi, giam sat, uanh gia 
ác chi tiêu k& n&, tIch hqp, chia Se dü 
iêu dâ Cu ttr Ca s d lieu quôc gia ye 
• an cu phuc vu xac thuc, dinh -danh va 
..,. , 

iai quyet thu tic hanh chinh, cung cap 
• jch vu cong trirc tuyen trên H thông 
• ánh giá viêc giái auyêt thu tuc hânh 
.hnn cua Cong Dlch  vi.i cong quocgla. 

S Thông 
tin va 

Truyen 
thông 

Côngan 
tiflfl, Van 

TJ3NDtiith 
cac so, ban, 
nganh lien 

uan 
ID 
huyen, thi 
xâ thânh 

pM 

Thang 
6/2022 

. . , , Trien khai hieu qua 1mg dung di dong 
Cong dan so (VNEID) tren ca so ma r9ng 
tIch hcp các thông tin, djch vu nhu y tê, 
bâo hiêm xã hi, giây phép lái Xe, hot 
dng ngân hang, rng c1ru khân cap, phãn 
ánh hin truO'ng, tO giác ti phm. 

Cong an 
tinh 

Các sO', ban, 
nganh lien 

UBNDcác  
hu 
xâthành 

phô 

Thu&ng 
xuyên 

• 10 

.Trin 

jquan 

khai giâi pháp h trç sr dung Co sO' 
Flu hçu quoc ga ye ctâii cu dê luu trU, 

ly cac du liçu lien quan den cong 
1an trong truO'ng hcip chua có c sO' dü 
1çu quôc gla, cci sO' dü 1iu chuyên ngânh. 

- - 

Cong an 
tinh 

Các So, ban, 
ngành lien 

quan 
UBND cac 

~ 
AALLJ %y.L1, t.iJ 

xã, thành 
phô 

Näm 2022 

11 

Trin khai cung cp djch vi xác thixc 
thông tin dôi vài các duong su, bi can, bi 
cao, nguoi tham gia to tung... tren Cong 

., . , 

dich vu cua Toa an nhan dan de phuc vu 
trien khai to tyng diçn tir va xet xu trirc 
tuyên. 

Toa an 
nhan dan 

tinh 

Cong an 
tinh, co quan 

lien quan 
Nam 2022 
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- ': 
\l.sL 
J' I 

-- 1tar 

IL 
• 
• uôc 

Ikhi 

ra soat, tai cau true quy trrnh cat giam, 
giãn hóa thu tue hành chIrib và to 

. . 
t uc time men ticK hat. ket noi va chia se 

. - - . 
lIeu dan cu gara La so' du lieu quoc 

gia v dan cu vi Cng Djch v11 Cong 
he thông thông tin giàl auvêt 

thu tue hanh chrnh cap bo, cap tmh phuc 
I ; -- •.. 
ru xac thuc, cha se thong tin Cong dan 

thuc hiên thu tue hành chInh theo 
nguyen tac khong yeu cau khai bao 1i 
các thông tin cia co trong Co sO dQ lieu 
quoc giave dan cu. 

Côn.2 an 
turn 

Sô Thông 
tin và 

x Truyen 
thong, Van 

UBNDtinh 
cac so', ban, 
nganh lien 

quan, 
UBND cac 
h th I 
xa,thanh 

Narn 2022 

13 

Trin khai kt ni Ca so' dü 1iu quOc gia 
iê dan cu vói h thông quán 1 an din to' 
cüa Tôa an nhân dan xác minE dinh danh 
din to' di vó'i. thông tin lien quan dn 
duang sr, bj can, bj cáo, ngixo'i tham gia 
tO ting hoc xác rninh thông tin chüng co' 

cüa vi an phiic vii cho boat  dng cüa Tôa 
an diên to'. 

Cong an 
tinh 

Tôa an nhân 
dan tinh,các 
co quan có 
lien quan 

Nä 2023 

ifi Phiic vii phát triên-kinh t, xã hi 

•dân 

Trin khai o'ng dicing các tInh näng cña 
chip din to' gän trên the Can cuóc cOng 

và o'ng diing VNEID trong các linh 
virc cüa do'i song, xã hi nhât là các 1mb 
virc chuyên dôi sO manE  nhât nhu: Ngân 
hang (mo' tâi khoán, nhn biêt khách 
hang, thanhtoán, cho vay, vi din ti:r...), 
tài chInh, viên thOng, din, nuo'c. 

Cong an 
tinh 

Các Co quan 
có lien quan 

Tháng 
9/2022 

2 

T cho'c trin khai hoat dông dinh danE 
• ' . 

va xac thuc then tu phuc vu phat trien 
,'. ., iunh te, xa h9i voi viçc tham gia manh  me 

'to' các doanh nghiCp trong hoat dông cung 
- - .. ; . 

cap dich vu thnh danh va xac thuc then • 
tu. 

Cong an 
tinh 

Cac Co quan, 
to chuc, 
doanE 

. 
nghiepco 
lien cuan 

Thang 
• 0 1/2023 

Trin khai phuang an d các t cho'c djnh 
danE và xác thuc diên to' thuc hiên viêc 

• 1 kinn doanh dich-vu cmli darth va xac tnue 
• , - , . - - 

thçn tu cho cac lrnh virc cua dcn song, xa 
h9i dap ung nhu cau cua ca quan, to chuc, 
cá nhân trong san xuât, kinh doanh tren 

x . . nen tang di.nh danE va xac thirc then tu do 
Bô Cong an cung cap. 

Cong an 
trnh 

Cac cci quan, 
to chuc, 

h iP 
cohenquan 

Thang 
01/2023 
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4 

frin khai nn tang kt ni k s, h trg 
kác thuc cac doanh nghiêp trong cung cap i . .. 
chung thu. so cho cacmg diing giao dlch 
pçn ti.r, lien thong voi Co so du hçu quoc 
gia ye dan ccr. 

,. 
Cong an 

Các co quail, 
. 

to chuc lien 
quan 

Tnang 
6/2023 

IV viii nhát trin công-dn s 

Cung cp di;nh danh, tài khoán djnh darrh 
1in tfr cho Cong dan sr dxng Các djch vi,i, 

Itin Ich so do Chihh phi'i, b, ngânh XC 

thuC và dam bão. 

COng-an 
tiflh 

Các co quail, 
chirc lien 
quan 

Tháng 
3,42022 

2 

Dê xuât nâng cap, m& rng dâu hi h tang 
Cong ngh thông tin cña CaC h thông co 
s dü 1iu quôc. gia ye dn Cu, Can CuC 

cong dan, djnh danh và XáC thrc din tU 
dê dam báo thuC hiên Cac muc tiêu cua 
Dê an. 

Cong an 
tIflh 

SàThOng 
tin và 

Truyên 
thông, các 
Co quan, t 
ChuC lien 

quan 

Tháng 
6/2023 

Hoànthiên h sinh thai phijc vii kêt ni, khai thác, bô sung lam giàu dü 
liçu dan cir 

. ., .,.. .,, 
Ket noi, chia se du lieu giva Co so du lieu 
quoC gia ye dan cu VOl CO SO du lieu quoc 
giave-baohiem. 

,. Cong an iniol  
. tinn 

I 

iBáohimxâ 
Viet nam 

inh, Co quan 
lien quan 

Thang 
3,4/022 

2 

. Ket fbi, chia se du lieu giva Co so du lieu 
quo gia ye dan CU VOl CO SO du lieu quoc 
gia ye dang ky doanh ngniçp. 

Cong an 
tmh 

S&Khoach 
va Dau tu, 

Co quanhen 
quan 

Thang 
4/2022 

3 
Kk nOi, Chia sé dü lieu giüa Co sO dtt lieu 
quoCgia ye dan cu VOi CO SO du lTçu quoC 
gia ye dat dai. 

Cong an 
ti 

S&Tài 
nguyen và 
,. Thang 

6,'2022 
Moi trLrong, 

CO quan 
iiênquan 

4 
Ket noi. Chia se du lieu iva Co so dLr hen 
quo gia ye dan cu vol CO SO du lieu quoc 
gia ye tai chinh. 

Long an 
tinh 

SxTài 
chinh, CO 

quan lien 
quan 

Thang 
12/2022 

5 

6 

Kt n&, chia sé dft 1iu giü'a Co s di lieu 

quoC gia ye dan cu vi Co sâ d1 lieu 

quOc gia ye khiêu to cáo và phông, 
chông tham nhüng; Co s& dü lieu quOc 
gia Ye quán l tài san, thu nhp. 

C
han  

Thanh tra 
tinh, co quan 

lien quan 
Nãm 2022 

K& ni, chia sé dü lieu giüa Co si dtr 1iu Cong an S Khoa h9c Näm 2022 
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gia v dan cu vOi Co s& df lieu 

c gia ye Khoa h9c và cong ngh. 
tinh và Cong 

ngh, Co 

quan lien 
uan 

I 

IKêt nO1, cnla se dU lieu grüa Cc s d iiêu 
uoc gIaTe dan cir voi co so ir lieu ye 
an b9, cong chuc, vien chixc. 

,. 
Cong an 

Vanphng 
TJBND tirh,  
So Noi vi 

c0 quan lien 
quaIl 

I hang 
12/2023 

8 
• • • . 

Ket noi, chia se dir liçu giva Co so dir 1iu 
quoc giave dan cu voi co so air lieu thue. 

Cong an 
tinh 

Cuc Thuê 
tinli, co quan 

•,. 
lien quan 

hang 
3,4/2022 

9 
KCt ni, chia sé d lieu giüa Co s d lieu 

quo gia ye dan cu VOl CO SO dir hçu so 
suckhoedinti:r. 

Cong an 
ti 

S Y t, co 
. 

quan lien 
quan 

Than 
3 4/2022 

I 10 
icet noi, chia se dir lieu grira Co so dir lieu 

. .,. •,. . . 
KIUOC gia ye dan cir VOl CO SO dir lieu giay 
uhep lai Xe, dang kiem phuong tien. 
I 

Cong an 
. 

trnh 

ScGiao 
thong van 

tai, co quan 
lien quan 

Thang 
3,4/2O2 

11 
Kt nôi, chia sé dliCu gia Co s d lieu 

• ,. •. quot gia ye dan Cu VOi co so dir 1iu h9 
tch diçn tu toan quoc. 

Cong an 
tinh 

Sâ Tir pháp, 
CO quan lien 

quan 

1 Tnang 
,4/2022 

lz 

. . .,.. •.. •,. 
Ket noi, chia se dir lieu giira Co so dir lieu 
quoc gia ye dan cir VOl CO S0 dir lieu an 
sinh xa hoi. 

. 
Cong an 

trnh 

S Lao dng 
-Thuong 

brnh va Xa 
hoi, CC CO 

quan lien 
quan 

Thang 
3,4/2022 

13 

Kt ni, chia sê dü lieu giüa Co s dt lieu 

quôC gia ye dan cu vói co s dft 1iu COng 
bô ban an, quyêt djnh Cüa Tôa an. 

Cong an 
tinh 

Tôa an nhân 
dan tinh, Co• 

quan lien 
quan 

Tháng 
4/2022 

14 

• •,, • 
Ket nol, Chia se air neu givauo so dir lieu 

• x ,. ... .,. . 
quoc gia ye dan Cir VOl CO SO dir lieu ye 
giao duc va dao tao. • 

,. 

Cong an 
, 

trnh 

SGiáoduc 
. 

va Dao tao, 
coquan lien 

quan 

Thang 
12/2022 

15 

• • . • •,. 
Ket fbi, Chia se dir lieu giira Co so dir lieu 

• x ,. • quoc gia ye dan Cir VOl CO SO dir lieu ye 
ho so vu an cua Toa an nhan dan. • 

Cong an 
tinh 

Tôa an nhân 
dan trnh, Co 

quan lien 
quan 

Thang 
12/2022 

16 
Kêt nôi, chia sé di lieu giia Co sO dii lieu 

quôC gia v dan Cir vâi Co si df lieu 
Cong an 

tInh 
Vin kim 

sat nhân dan 
Tháng 

12/2022 
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hông tin Quyt dijnh thi hành các bin 
hap ngãn chn dôi vói cong dan dang 
rong qua trInh diêu tra; Ca s dtr Iiu 
Mng kê tu pháp, thông kê ti phtm; các 

Ca si dü iiu -khá.c lien quan den cOng 
chic viên chüc trong ngành. 

tinh, ca quan 
lien quan 

17 
-. 

I 
IKt ni, chiasé dü 1iu giüa Ca si dü lieu 
s uc gia ye dan -cu •vói the Ca s& dU 1iu 
huyên ngành nông nghip và phát tiiên 

1ông thôn. 

Cong an 
tinh 

S NOng 
nghip va 

Phát triên 
nông thôn, 

ca quan lien 
quan 

Tháng 
12/2022 

18 

I :& ni, chia sé di liu giüa Ca s0 dtt iiu 
.uôc gia ye dan cu ai các Ca sà dt 1iu 
cüa ngành Tu php nhu Ca sâ dü lieu h 
tich then tir, Ca so' dU lieu quôc gia ye xii 

vi pharn hãrth chInh, Ca so' d[ i1U 

!ciuoc t1ch, Ca sa du 1iu ly lch tu' phap, 
Ca so' dEt 1iu trç giüp pháp l, Ca so' dt 
iu ye các tO chirc hânh nghê cOng 
chng, Ca so' dtr lieu thi hành an dan sir 
ii chung. 

COng an 
tmh 

So'TipIp,  

quan 

Tháng 
6/2023 

VI Phijc vii cong tác cM do, diêu.hãnh 

- 
Thuc hien nhiem vu thong ke, phan tich 
dan so dam bao nhanh chong, chrnh xac, 
. . tiet kiem chi phi nha nuac. 

• 

SaKe 
• 

hoach va 
IDau tu 

Cong an tinh 
., 

va cac sa, 
ban,nganh 
lien quan 

Thang 
12/2022 

2 
-quôc 

• 

Trin khai ca ch mo' d các so', ngành, 
dja phuangkhai thác thông tin tang hp, 

. . phan iich tu IOC cua Trung tam ñu liu 
gia ye dan cu, gop phân ho?ch djnh 

chInh sách theo yeu eâu. 

Cong an 
1 

So' Thông 
tin và 

Truyn 
thông, Van 

phong 
UBND tinh, 
các so', ban, 
IiguflI 11c11 

quan 

Thang 
12/2022 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

		vpub@baria-vungtau.gov.vn
	2022-03-22T10:29:29+0700
	Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	I am approving this document




