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  Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 15/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1911/QĐ-

TTg về thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đề nghị của Công an tỉnh 

tại Văn bản số 2461/CAT-PC06 ngày 29/12/2021. Để kịp thời tổ chức triển khai 

thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc kết nối, 

chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn 

tỉnh; đồng thời bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ 

liệu khác phải bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin theo quy định; 

- Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, kiểm tra lỗ hổng 

bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện kết nối, chia sẻ thông 

tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu khác; 

- Chủ trì quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Công an; đồng thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc kết 

nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu thông tin công dân để giải quyết 

thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã 

hội trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và 

các Sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho 

việc triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin công dân 

giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh 

theo quy định. 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với Công an tỉnh trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng 

thông tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác 

trên địa bàn tỉnh để phục vụ yêu cầu công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đáp ứng 

các tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, chia sẻ; 

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận 

hành, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn định; 

thống nhất các giải pháp kỹ thuật trong quá trình kết nối tới cổng dịch vụ công 

trực tuyến quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phục vụ phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số; 

- Chủ động, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan Báo chí, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin truyền thông về vị trí, vai 

trò, tầm quan trọng của việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin công 

dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh 

để phục vụ yêu cầu công tác cải cách hành chính để cơ quan, tổ chức và nhân dân 

biết, thực hiện. 

3. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông trin và Truyền thông, Công an tỉnh và các 

Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân 

sách địa phương bảo đảm kinh phí cho việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng 

thông tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác 

trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

4. Sở Nội vụ: 

Phối hợp với Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện việc kết 

nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin công dân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư với cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh để phục vụ yêu cầu công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

5. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh: 

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phổ biến, quán triệt và triển 

khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực 
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quản lý của mình để thống nhất phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư bảo đảm thông suốt, bảo mật, an toàn thông tin. 

6. UBND các huyện, thành phố: 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết 

định số 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu được giao quản lý để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thống nhất 

triển khai thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông 

tin. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (định kỳ 6 tháng và hằng năm) báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh). Giao 

Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện nội dung Công văn này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an;                                             (b/c) 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính TU; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT,  TCDNC.  ĐT 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

                                                                                            Trần Quốc Nam 
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