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Dà Nng, ngày ,Io thángj nám 2022 

KE HOACH 
I rin khaiBê an phat trin ung dungdü lieu v dan cu, dinli danh va 

xac thiyc diçn tu phiic vi chuyen doi so quoc gia giai don 2022 — 2025, 
tam nhmn dn nãm 2030 trên dja bàn thành ph Ba Näng 

Thirc hin Quyt djnh s 06/QD-TTg ngày 06/01/2022 cüa Thii tuó1ig 
Chfnh phü v vic phê duyt D an phát trin üng ding du 1iu v dan cr, djnh 
danh và xác thxc din ti:r phic v11 chuyn d,i s quc gia giai doan 2022 - 2025, 

t.rn nhIn dn näm 2030 (sau day gçi t&t là D an 06/CP), Uy ban nhân dan thành 

ph Dà Nng ban hành k hoach trin khai thirc hin nhii sau: 

I. MuC  BICH, YEU CAU 
1. Myc dich 
1.1. Ung diing Cci si dti 1iu quc gia v dan cu, h thng djnh danh và 

xác thirc din t1r, the Can cithc cong dan gn chip din tr trong cOng cit5c 
chuyn di s quc gia dn närn 2025, djnh hithng dn nàm 2030 dé phiic v 05 

nhórn tin Ich nhu' sau: (I) Phiic vi giãi quy& thu tic hành chInh Va curig dip 
djch vii cong trijc tuyn; (2) Phic vii phát trin lcinh t& xA hi; (3) Phiic vy cOng 
dan s; (4) Hoàn thin h sinh thai phiic vi kt ni, khai thác, b sung lam giâu 
dü lieu dan cu; (5) Ph%ic v11 chi dao,  diu hành cüa lành dao  các dip 

1.2. Xây dirng b dft lieu géc trên nn tang dü lieu dan cu sO, CáC co sc dCt 
lieu khác lien quan dn cong dan dâ, dang và sê xây dirng phâi can cir vào dt 

1iu gc, mang tInh k& n&, chia sé, g&n v&i mIic tiêu lam giàu dü !iu, tao nii 
tang cho hoat dng chuyn di s trong xa hi. 

1.3. Nguôi dan và doanh nghip là trung tam ca chuyn di s; niinh 

bach hóa và tang cung s.r tham gia cüa ngithi dan và doanh nghip vào hoat 
dng cüa co quan nhà nuàc, cài cách thu tiic hành chinh, giám chi phi, thè'i gian 
di lai  cüa cong dan. 

1.4. Dt lieu dan cu phài duc khai thác, sr dung hiu qua nh6 thiic dâ.y, 
phát trin trI tue, ngun 1rc vã sirc manh  cüa quc gia nOi chung Va thãnh ph 
Dà Nng nói riêng; gn kt vâi näng 1?c  quán trj Nba nuâc, mang Iai  tiêm nng 
bth phá cüa nn kinh t& phán ánh giá trj van boa, ljch sü và tn tu toãn dan 
trong däi sang x hi. Vic trin khai phát trin, üng ding dfr Iiu clan cir phãi 
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gãn vài miic tiêu lam giàu dü 1iu tao nn tang cho hot dng thiic hin chuyên 

di s trong xã hi. 

2. Yêu cu 

2.1. Huy dng sr tham gia cia cà h thng chmnh trl, dc bit là ngt.rô'i 

dung dtu các s&, ban, ngãnh, dja phuo'ng và sir tharn gia cüa t chüc, ngui dan 

là yu t quyt dnh; sir hânh dng dng b các Si, ngânh, dja phucrng là yu 

t6 bào darn sir thành cong cüa chuyn di s& 

2.2. Quán trit dy dü, sâu s.c các ni dung cüa D an dn toàn b can b 

cong chrc, viên chirc, chin s9 dang lam vic tai các Co quan, don v trên dja 

bàn thành ph; chü trQng cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thrc cüa ngui 

dan v ' nghia, thin quan tr9flg và tInh thit thrc trong vic rng dung dü Iiu v 

dan Cu, dnh danh và xác thirc din ti:r phiic vii chuyn di s quc gia. 

2.3. Xác djnh rô vai trô, trách nhim và phân cong nhirn vii c th, xuyên 

su& di vi các s0, ban, ngành, doàn th; các co quan Trung i.rong dóng trén dja 
bàn thành ph và UBND các qun, huyn, phu'&rig, xa trong qua trInh trin khai 

thrc hin. Darn bào quyt lit trong chi do, diu hành và thing nht trong thrc 

hin. 
2.4. Vic kt n&, tIch hçp, khai thác Ca s& dt lieu quôc gia ye dan cr 

phái darn bào an toàn, an ninh, bâo rn.t thông tin và toàn vçn dQ' lieu. 

II. PHILM VI, THI GIAN TRIEN KHAI 

1. Phm vi trin khai: Các Si, ban, ngành, doàn th, dja phu'ong tr cp 

thành ph dn cp xà và các co quan Trung uong dóng trên dja bàn thành ph& 

2. Thôi gian triên khai: Bat dâu tü tháng 02 näm 2022. 

III. NQI DUNG TH1TC HIN 

1. Nghiên cfru tng hqp nhfrng vn d tfr thirc tin cn phãi diu 

chinh bang van bàn quy phm pháp 1ut d dê xuât thra vào dir thão các 

van bàn lien quan chInh sách, pháp lut v phát triên, cung cap ü'ng dyng, 

djch vy s lien quan dn thông tin dan Cu.  

- Co quan chü tn: Van phàng UBND thành ph& 
- Co quan phi hqp: COng an thàrih ph; các sâ, ban, ngành, doàn th; các 

co quan Trung uong dóng trên dja bàn vâ UBND các qu.n, huyn, phurng, xã. 

2. Phyc vy giãi quyt thu tyc hành chInh, cung cp djch vy cong try'c 

tuyen 
2.1. Hung dn các sâ, ban, ngành, dja phuong thirrc hin tIch hçip, kt nii 

và chia sé dü lieu dan cir giEta Co sâ dü lieu quc gia v dan Cu vOi Cng djch 

vii cong qu& gia, h thng thông tin giâi quy& thu tic hành chInh cp thành 

ph phiic vii xác thrc, chia sé thông tin cong dan khi th%rc hin thi:i tyc hành 
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chInh theo nguyen tc không yêu cu khai báo 1.i các thông tin d có trong Co 

sâ dtl 1iu quc gia v dan ci.r. 

- Co quan chü trI: Sâ Thông tin và truyên thông. 

- Ca quan phi hqp: Cong an thành ph; các s, ban, ngânh, doàn the; các 

cci quan Trung irong dóng trên dja bàn thành ph và UBND các qun, huyii, 

phung, xL 

- Thai gian thc hin: Trong tháng 02 nàrn 2022. 
2.2. Trin khai h thng djnh danh và xác thirc din ti:r, bâo dam dáp rng 

các yêu c.0 ti Quy& djnh s 34/2021/QD-TTg ngày 08 tháng 11 nãrn 2021 cüa 

Thu tuóng ChInh phü quy djnh v djnh danh và xác thirc din tCr trCn nCn tang 

ca si dt 1iu quc gia v dan cu, ca sà dr 1iu can cuâc cong dan và co s& di 

1iu quc gia v xut, nh.p cành. 

- Ca quan chü trI: Cong an thành ph& 

- Ca quan phM hçip: Các sâ, ban, ngành, doàn th; các co quan Trung 

uang dóng trén dja bàn và LTBND các qun, huyn, phu?mg, xã. 

- Thñ gian thirc hin: Trong qu I näm 2022. 

2.3. Thiic hiên kt n6i, tIch hop h th6ng xác thirc djnh danh din tCr ci1a 

B Cong an vói Cng djch v11 cong quc gia phc v djnh danh, xác thiic, to 

1p tài khoàn din tCr cua cá nhân trong giâi quyt thu tiic hành chInh, cung Cap 

djch v1,I cong trl:rc tuyn ti các sà, ban, ngành, doàn th và UBND quQtn, buytn, 

phtrèng, xã. 

- Ca quan chü trI: Cong an thành ph& 

- Ca quan phi hap: VAn phông UBND thành ph; CáC s&, ban, ngành, 

doàn the; các Ca quan Trung uong dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn, 

phuxng, xã. 

- Thyi gian th1rc hin: Trong qu I nAm 2022. 

2.4. Trin khai giái pháp h trçi ca quan Tu pháp diing chung h tang ciia 

ngành Cong an trong vic dAng k khai sinh, c.p s djnh danh cá nhân ti cap xã 

darn bâo dng b, hiu qua. 

- Co quan chñ trI: Cong an thành ph& 

- Ca quan phi hcp: SO Tii pháp, VAn phông UBND thành ph& 

Thii gian hoàn thành: Trong qu2 II nArn 2022. 

2.5. Trin khai các djch vi cong thi& yu (tgi Phy lyc 1 ban /thnh kè,n 

theo cia D an O6/CP,) bâo dam thirc hin chu.n boa, tái cu trüc quy trinh, ctt 
giãrn, don giàn hóa thu tc hành chinh sir ding xác th1rc, chia sé d0 1iu tili Co 

sâ dO 1iu qu6c gia v dan ci.r. 

- Ca quan chü trI: VAn phOng UBND thành ph& 
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- Co quan phi hçip: Cong an thành ph; các s, ban, ngành, doàn the; các 

co quan Trung u'ang dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn, phuông, xã 

có dich vi cong lien quan. 

- Thi gian hoàn thành trong qu' II närn 2022. 

2.6. Thijc hin s boa và tái si:r diing k& qua s hóa ho so, kêt qua giái 

quyt th ti1c hành chInh có lien quan dn thông tin, giây t cá nhân trong tiêp 

nhn, giái quyt thu tic hành chInh d cp nht, b sung, kt ni, chia sé và su 

ding có hiu qua Co so dü lieu quc gia v dan cr phic vi giài quyêt thCi tyc 

hành chInh. 
- Co quan chü trI: Các SO, ban, ngành, doàn th; các co quan Trung ucmg 

dóng trên da bàn và UBND các qun, huyn. 

- Thi gian, da dirn thrc hin: Ti b phn rnt cüa 0 thânh ph ti ngày 

01/6/2022; 0 qun, huyn tr ngày 0 1/12/2022; 0 phuOng, xà tI.r ngày 0 1/6/2023. 

2. 7. Triên khai theo dOi, dánh giá các chi tiêu két nôi, tIch hap, chia sé dO 

1iu dan cu tü Ca sO dQ 1iu quc gia ye dan cu phc v11 xác thirc, djnh danh Va 

giái quyt thU tiic hành chInh, cung cp djch vii cOng trirc tuyn trên h thng 

dánh giá vic giài quyêt thU tic hành chInh cUa Cng djch vi cong quc gia. 

- Ca quan chU tn: Van phOng LJBND thành ph. 

- Ca quan phi hgp: COng an thành phi; các sO', ban, ngành, doàn th; các 

co quan Trung u'o'ng dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn, phu'ông, xa. 

- Thai gian thrc hin: Trong qu' III nãrn 2022. 

2.8. Tiêp tic trin khai Ung diing di dng cOng dan so ti.r VNEID trên Co.  

sO mO rng tIch hpp CaC thông tin, dch vi nhu: y t, bào hiêm xã hi, giây phép 

lái Xe, hot dng ngân hang, irng ciru khn c.p, phân ánh hin tru'Ong, th giác ti 

p han'i... 
- Co quan chU trI: Cong an thành ph; các sO, ban, ngàrih, doàn the; các co 

quan Trung uong dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn, phuOiig, xã. 

- Thai gian thirc hin: Thung xuyên. 

2.9. Xây dxng và tnin khai giài pháp h trçl sO diing Co sO d& lieu quc 

gia v dan cu d lu'u trQ, quán 1 các dU' lieu lien quan dn cOng dan trong 

truOng hcp chua có co sO dü lieu quc gia, ca sO dU 1iu chuyên ngành. 

- Co quali chU trI: Cong an thành ph; 

- Ca quan phôi hgp: SO Thông tin và truyên thông. 

- Thai gian thrc hin: Trong nàrn 2022. 

2.10. Triên khai cung cp djch v xác thic thông tin di vOi các duong 

so,, bj can, bj cáo, ngu'Oi tharn gia t tng... tren Cng djch vi cUa TOa an nhân 

dan dê phtc v triên khai to tling din ti.'r và xét xU tnirc tuyên. 
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- Ca quan chü trI: Cong an thành ph& 

- Ca quan phi hqp: Tóa an nhân dn thành pM và các dun vj lien quail. 
- Th&i gian thrc hin: Trong näm 2022. 
2.11. Rà soát, tái c.0 trüc quy trInh ct giârn, dan giàn boa thu ti1c hành 

chInh và t chirc thrc hin tIch hqp, kt Mi và chia sé dtr 1iu dan cu giU'a Co s& 
dU 1iu qMc gia v dan cu vói Cng djch vii cong qu6c gia, h thông thông tin 
giài quyt thu tc hành chInh & thành pM phic vi xác thirc, chia sC thông tin 
cong dan khi thirc hin thu tic hành chInh theo nguyen t.c không yCu câu khai 
báo !i các thông tin dä có trong Ca s& dtt 1iu quc gia v dan cu. 

- Ca quan chü trI: Cong an thành pM; 
- Co quan pMi hçrp: các s&, ban, ngành, doàn th và da phu'ang lien qLlan. 
- Th&i gian thirc hin: Trong nàm 2022. 
2.12. Trin khai kt Mi Ca sâ d& lieu qu& gia v dan Cu' v&i h thông quán 

[9 dü lieu din tü cUa Tôa an nhân dan xác minh djnh danh din tr dôi vói thông tin 
lien quan dn throng si,r, bi can, bj cáo, ngu&i tham gia t t%lng ho.c xác minh thông 
tin chüng cir cua vi an phic vi cho hot dng cüa Tôa an din tCi'. 

- Co quan chU trI: COng an thành pM. 
- Ca quan ph& hqp: Tôa an nhân dan thành pM và các don vj lien quail. 
- Thii gian thrc hin: Trong nàrn 2023. 
3. Phtc vii phát trin kinh.tê, xã hi 
3.1. Trién khai lrng ding các tInh näng cüa Chip din tü gán trên the Can 

cu&c cong dan và üng diing VNEID trong các 1mb virc cUa d&i sOng, xã hi, 
nh.t là các ITnh virc Chuyên di s m?nh  nht nhu: Ngân hang mó tài k/ioán, 

nhn biê't khách hang, thanh toán, cho vay, vi dién t..), tài chinh, vin thông, 
din, nu&c. 

- Ca quan chü trI: Cong an thành ph& 
- Ca quan phéi 1p: Các s&, ban, ngành, doàn th; các ca quan Trung 

u'ong dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn, phix&ng, xa. 
- Thi gian hoàn thành: Trong qu9 IV näm 2022. 
3.2. T chtrc trin khai ho.t dng djnh danh và xác thirc din t& phyc vii 

phát trin kinh t, xa hi voi vic tham gia mnh me ti các doanh nghip trong 
hot dng cung c.p djch vy djnh danh và xác thrc din tir. 

- Ca q'uan chu trI: Cong an thành ph& 
- Ca quan pMi hcp: Các doanh nghip, co quan, t chi.'rc có lien quan. 
- Th&i gian hoàn thành: Trong qu9 I närn 2023. 
3.3. Xây dirng phuang an d các th chtrc djnh danh và xác thirc diii tr 

thu'c hiên viêc kinh doanh dich vu dinh danh và xác thirc din tü cho cc ]inh 
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vic cia dôi sang, xã hi dáp irng nhu c.0 cüa co quan, t chiic, cá nhân trong 

sn xut, kinh doanh trên nn tang djnh danh và xác thiic din t11 do B Cong an 

cung Cap. 

- Co quan chi:i trI: Cong an thành ph& S Thông tin và truyên thông. 

- Co quan phi hqp: Các doanh nghip, co quan, to chirc có lien quan. 

- Thñ gian hoàn thành: Trong qu I närn 2023. 

3.4. Xây d1rng nn tang kt néi k' s, h trq xác thirc các doanh nghip 

trong cung cp chirng thu s cho các irng ding giao djch din ti:r, lien thông vó,i 

Co sO dü' 1iu quôc gia ye dan cu. 

- Co' quan chü tn: Cong an thành ph. 

- Co quan phôi hop: CáC doanh nghip, co quan, to chiirc có lien quan. 

- Thñ gian hoàn thành: Trong qu' III nãm 2023. 

4. Phiic viii phát triên cong dan s 
Cung cap djnh danh, tãi khoán djnh danh din tr cho Cong dan sir dyng 

các dich vu, tin Ich s do ChInh phü, b, ngành xác thxc vâ darn bào. 

- Co quan chu tn: COng an thành ph 

- Co quan phi hçip: Các don vj có lien quan. 

- ThOi gian hoàn thành: Trong qu' II närn 2022. 

5. Floàn thin h sinh thai phçic vii kêt nôi, khai thac, bô sung lam 

gi'1u dir Iiu din cu 

5.1. Thirc hin vic kt ni, chia sé giQa Co s& dQ 1iu quOc gia ye dan CLI 

\'Oi CáC co s& dir 1iu quOc gia khác theo Quyët djnh s 1911/QD-TTg ngày 15 

tháng 11 nãm 2021 cua Thii tuó'ng ChInh phñ. 

5.1.1. Kt ni, chia sé dir 1iu giira Co s dir 1iu quc gia v dan cu vói 

Co sO dir Iiu quc gia v bão him. 

- Co quan chü trI: Cong an thânh ph. 

- Co quan phi hcip: Báo hirn xa hi thành ph& Sâ Thông tin vã truyn 

thông. 
- Thñ gian hoàn thành: Trong tháng 04 nãrn 2022. 

5.1.2. Kt ni, chia sé dir 1iu giira Co so dir lieu quOc gia ye dan cu' vói 

Co sO' dir lieu quôc gia ye dang k' doanh nghip. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph. 
- Co quan phi hcip: SO K hoach và d.0 tu, SO Thông tin và truyên 

hông. 
- ThO'i gian hoàn thành: Trong qu II nãrn 2022. 

5.1.3. Két nôi, sir diing Co sO dir 1iu quôc gia ye dan cu trong xây dirng 

Co sO dir 1iu dat dai (ye chü sO hO'u quyên sir ding dat) và các co sO dir lieu tài 



nguyen vã môi trtthng khác (thông tin lien quan dn Cong dan); két nôi, chia sC 
Co s& dü lieu dt dai (quc gia, dja phixong) vói Co so d 1iu quôc gia ye dan 
cr. 

- Co quan chü tn: Cong an thânh ph& 
- Co quan phi hçip: SO Tài nguyen và MOi tru'ông, SO Thông tin v 

truyên thông. 

- Thôri gian hoàn thành: Trong qu III nãm 2022. 
5.1.4. K& nôi, chia sé dQ lieu gith Ca sO dt 1iu quc gia v dan cu' Vol 

Co sO dtI 1iu qu& gia v tâi chInh. 
- Co quan chU trI: Cong an thành ph& 
- Co quan phM hqp: SO Tài chInh, SO Thông tin và truyên thông. 
- ThOi gian hoàn thành: Trong qu IV näm 2022. 
5.1.5. Kt ni, chia sé dtt lieu gitra Co sO dü lieu quc gia ye dan cu' vói 

Co sO d 1iu quc gia v khiu nai  th cáo vâ phông, chng tham nhiing; Co sO 
dü 1iu quc gia v quân 1 tâi san, thu nh.p. 

- Ca quan chü trI: COng an thành ph& 
- Co quan ph& hop: Thanh tra thành ph& SO Thông tin và truyCn thông. 
- ThOi gian hoàn thành: Trong näm 2022. 
5.1.6. K& nM, chia sé dt lieu giüa Co sO dtr lieu qu& gia ye dan cu' vOl 

Co sO dü' lieu quc gia v Khoa h9c và Cong ngh. 
- Co quan chü tn: Cong an thành ph& 
- Co quan phi hop: SO Khoa hpc và Cong ngh, SO Thông tin và truyêri 

thông. 
- ThOi gian hoàn thành: Trong nàm 2022. 
5.1.7. Kt ni, chia sé dü 1iu gita Ca sO dr 1iu quôc gia ye dan Cu' VOl 

Co sO d lieu quc gia v can b, cong chrc, viên chrc. 
- Co quan chü trI: Cong an thành ph. 
- Co quan phi hqp: SO Ni vi, SO Thông tin và truyn thông. 
- ThOi gian hoàn thânh: Trong qu IV närn 2023. 
5.2. Thirc hiên viêc kt n&, chia sé giUa Co sO dü' Iiu quc gia ye dIn cu 

vOi the Co sO dii lieu chuyên ngành theo Quy& djnh s 191 1IQD-TTg ngày 15 
tháng 11 näm 2021 cüa Thc ttrOng ChInh phü. 

5.2.1. Kt nM, chia sé d lieu gifra Co sO dt Lieu quôc gia ye clan CU' \'O'i 
co sO d lieu thu. 

- Co quan chü tn: Cong an thành ph& 
- Co quan. phi hop: SO Tài ChInh, SO Thông tin và truyên thông. 
- ThOi gian hoàn thành: Trong qu II nàm 2022. 
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5.2.2. Kt nii, chia sé dr 1iu gita Co si dü 1iu quôc gia v dan cu vói 

co sâ dir 1iu s sirc khôe din t1r. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph& 

- Co quan phi hçip: S Y th, S& Thông tin và truyén thông. 

- Thai gian hoàn thânh: Trong Qu 11/2022. 
5.2.3. Kt ni, chia sé dü 1iu giüa Co si dtt 1iu quôc gia ye dan cu vó'i 

co sâ dü 1iu giy phép lái Xe, dáng kim phuong tin. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph& 

- 
Co quan phi hc'p: S& Giao thông 4n tâi, Si Thông tin và truyn thông. 

- Thñ gian hoàn thành: Trong tháng 3 näm 2022. 
5.2.4. K& nôi, chia sé dir 1iu gifta Co s& dü 1iu quôc gia ye dan cu Vol 

co s d~ 1iu h tjch din ti.:r toàn qu&. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph& 

- 
Co quan phi hgp: S& Tu pháp, Si Thông tin vã truyn thông. 

- Thai gian hoàn thânh: Trong tháng 3 näm 2022. 

5.2.5. Kt ni, chia sé dtr 1iu giüa Co sâ dfr 1iu quôc gia ye dan cu vOi 

co s& dQ 1iu an sinh xä hi. 

- Ccx quan chü trI: Cong an thành ph& 

- Co quan phi hçxp: Sà Lao dng - Thuong binh và Xã hi, S& Thông tin 

và truyên thông. 

- Thxi gian hoân thânh: Trong qu II narn 2022. 
5.2.6. Kt ni, chia sé dtr 1iu gita Co s& dü Iiu quôc gia ye dan cu vói 

co sO d& 1iu ban an, quy& djnh cüa TOa an. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph. 

- 
Co quan phi hçp: Tha an nhân dan thành ph, S Thông tin vi truyn 

thông. 
- Th?xi gian hoàn thânh: Trong qu II nãm 2022. 
5.2.7. K& ni, chia sé dü 1iu gitIa Co sx dt Iiu quc gia v dan cu v&i 

sà dü 1iu v giáo diic và dào tao. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph. 

- Co quan ph& hcip: Sâ Giáo dic và Dào tao, Dai hçc Dà Nng, Sâ Thông 

tin và truyên thông. 
- Thxi gian hoàn thánh: Trong qu IV nm 2022. 
5.2.8. Kt ni, chia sé di:t 1iu gi1ta Co sO dQ 1iu quc gia v dan cu vó.i 

ccx sO d(i lieu v h so vi an cüa TOa an nhân dan. 

- Co quan chü trI: Cong an thành ph& 
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- Co quan phi hop: Tôa an nhân dan thmh ph, S Thông tin Va truyCn 
thông. 

- Thii gian hoàn thành: Trong qu IV nàm 2022. 
5.2.9. Kt ni, chia sé dü lieu gi&a Co s& d lieu qu6c gia v dan cr vó1 

Co s& dti' 1iu thông tin Quyt djnh thi hành các bin pháp ngàn chin dôi vói 
cong dan dang trong qua trInh diu tra; Co sâ di lieu thng kê tu pháp, thng kê 
ti phm. 

Co quan chU trI: Cong an thành ph& 
- Co quan phi hqp: Vin kim sat nhân dan thành phô, S Thông tin vi 

truyn thông. 

- Thai gian hoàn thành: Trong tháng 12 näm 2022. 
5.2.10. Kt ni, chia sé d 1iu giu'a Co s& d 1iu qu& gia ye dan CLI vài 

các Co s& dü lieu chuyên ngành nông nghip và phát trin nông thôn. 
- Co quan chü tn: Cong an thành ph6. 
- Ca quan phi hçvp: S& Nông nghip và Phát tnin nông thôn, Sô Thông 

tin và truyn thông. 
- Thôi gian hoàn thành: Trong tháng 12 nàm 2022. 
5.2.11. Kt nôi, chia sé dü 1iu giüa Co sa d& 1iu quc gia ye dan cu' vói 

các Co so' dU' Iiu cüa ngành Tu pháp nhu Co so dU 1iu quôc gia ye xir vi 
pharn hành chInh, Co sO du' 1iu quc tjch, Co sO d 1iu 1' ljch tit' pháp, Co sb 
du 1iu trcY giCip pháp 1, Ca sO d0 1iu v các t chic hành ngh cong chimg, Co 
sO d lieu thi hành an dan su. 

- Co quail chü tn: Cong an thành ph. 
- Ca quan phi hcip: Van phOng 1.Jy ban nhân dan thành ph, SO Tu' pháp, 

SO Thông tin và truyn thông. 

- Thai gian hoàn thành: Trong qu II näm 2023. 
6. Phic vy cong tác chi do, diu hãnh cüa Iänh dto các cp 
6.1. Thirc hin nhim vi thng ké, phân tIch dan s dam bão nhanh 

chóng, chInh xác, tit kim ngân sách nhà nirOc. 
- Ca quan thu trI: Cong an thành ph& 
- Co quan phi hçip: Các sO, ban, ngành, doàn th; các Co quan '['rung 

uang dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn. 
- ThOi gian hoàn thành: Thtrc hin thu'Ong xuyên. 
6.2. Khai thác thông tin tng hgp, phân tIch tr IOC (Trung tarn giám st, 

diu hành thông minh) cüa Trung tam d lieu qu& gia v dan Cu gOp phAn 
hoch dinh chInh sách theo yêu cu. 

- Co' quan chü trI: Cong an thânh ph. 
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- CG quan phi hgp: Các s&, ban, ngành, doàn th& các Co quan Trung 

tiong dóng trên dja bàn và UBND các qun, huyn. 
- Thai gian hoàn thành: Thc hin thi.thng xuyên. 

LV. PHAN CONG NHIEM V1J 

1. Nhim vi. chung 

1.1. Chü ttch  Uy ban nhân dan thành ph tr1rc tip chi d.o, diu hành toàn 

din hot dng cüa D an, xem xét, giâi quyt các cong vic thung xuyên cüa 

Dêán. 
1.2. Cong an thành ph là Ccr quan thuing trçrc trong trin khai, thirc hin 

D an, chü trI tham mru Chü tjch UBND thành ph xây drng chucing trInh, k 

hoch cong tác Tè cong tác trin khai D an 06 (T cong tác) trên da bàn thành 

phô. 

1.3. Các so; ban, ngành, 1ja phwong trên co th các nhiin vi du'çtc giao 

iai rnic III KI ho itch nay, có nh4m vii: 
1.3.1. Tp trung chi dio ngành dgc triên khai thrc hin có hiu qua, dam 

bào dung tiên d theo K ho.ch nay; chju trách thim tri.râc Chü tjch UBND 

thành ph v kt qua thirc hin. 
1.3.2. Can cr theo chirc näng, nhirn vii tang cixng cong tác tuyên truyên 

ttx can b, cong nhân viên chirc dn các tang Rip nhân dan btng nhiu hlnh thirc, 

phit hap di vOi ti'rng di tugng nhm nâng cao nh.n thirc cüa can b, cong nhân 

'iën chrc, các tang Rip nhân dan hiu v nghTa, ttm quan tr9ng cüa Dê an, gop 

phn vào vic trin khai thtrc hin D an 06. 
1.3.3. Ch: dng phi hcip So Thông tin và truyn thông rà soát, nâng cp, 

hoàn thin h thMg thông tin; nâng cp hoàn thin h thng thông tin giài quyt 

thu t11c hành chInh trên Ca sO hcip nht Cng djch vi công, h thng thông tin 

mt cCra din tr thành phi, huOng dn rnic tiêu cung c.p 100% các djch vt cOng 

trrc tuyn trên Cng djch vli cong quc gia närn 2022. 

1.3.4. Phi hqp cht chê trong vic thrc hin k& ni, tIch hgp, chia sé co 

sO dt 1iu qu& gia, ca sO dt 1iu chuyên ngành, h thng thông tin giâi quyt 
thu t1ic hành chmnh thành ph& h thng thông tin cung cp djch vii cong ci.ia 

thành ph vOi Co sO dir 1iu quc gia v dan cu, h thng djnh danh và xác thrc 

din tO, gop ph.n lam giàu co sO dft 1iu qu4c gia v dan cu phçic vi cong táC 

chi dao, diu hành. 

1.3.5. Phi hcip SO Tài chInh, SO Ni vi d xu.t Chü tjch Oy ban nhân 

dan thành ph b trI ngun kinh phI, nhân 1rc, co sO 4t ch.t cho vic t chi:rc 

trin k.hai thirc hin các nhim v dixçic giao. 
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1.3.6. Tin hành cap nhât, chu.n hóa danh mvc  tài 1iu, h so thu tiic hành 

chInh trên Ca si dt 1iu quc gia v thU ti1c hành chInh theo hung dn cUa Van 

phông ChInh phU; rà soát, tái c.0 trUc quy trInh, din tr hóa idu dan, tà khai, 
kt qua giãi quyt thU tVc  hành chInh. 

1.3.7. Tip tic thirc hin và d xu.t di mâi ca ch rnt ci:ra, rnt cü'a lien 

thông trong giái quyt thU tic hành chInh và s boa h so', kt qua giái quyt thU 

tic hành chInh trong tip nhn, giài quyt thU tic hãnh chInh theo dUng quy djnh 

tai Quyk djnh s 468/QD-TTg ngày 27 tháng 3 näm 2021 và Ngh dlnh so 

107/2021/ND-CP ngày 06 tháng 12 nàm 2021. 
1 .3.8. T chüc thirc hin có hiu qua các Nghj quyt cUa ChInh phU vô 

dan giàn hóa thU tçic hành chInh, gi.y ti cong dan lien quan dn quâri I dan Cu.  

thuc phirn vi chirc näng quãn 1 cUa ngành mInh. 

1.3.9, Phi hçrp chat chë vâi Cong an thành ph& Si Thông tin Va Truyôn 

thông dam báo an ninh, tr.t t%r, an toàn thông tin trong qua trInh chuyên dôi so. 

1.3.10. f)jnh k' tru'rc ngày 15 hang tháng ho.c dt xUtt báo cáo tInh hInh, 
kt qua thirc hin D an 06 theo chU'c näng, nhiêrn v1i du'çc giao ye To cong tác 

(qua Cong an thãnh ph) d tng hgp, tham rnuu ChU tch UBND thãnh phO báo 

cáo kt qua Van phông ChInh phU, B Cong an. 
2. Nhiêm vu cu th 
2.!. Van P/iông UBND thành phô: 
Ngoài các nhim vi duçic phân cong tai  mic III Ké hoach nay và then 

huâng dn cUa ngành d9c, cn thirc hin: 

- Ph& hçip v&i Cong an thành ph trin khai ni dung lien quan dOn tIch 

hqp, k& ni và chia sé dU 1iu dan cu giQa Co s& dü lieu quc gia v dan cr vói 
H thng thông tin rnt cira din ti'r (Phtn mrn m3t cza din tü). 

- ChU tn, tham mixu dng chi ChU tjch UBND thành ph chi dao các sO, 
ban, ngânh trin khai thrc hin có hiu qua D an 06 và ni dung trong Kê 

hoach nay theo chirc näng nhim vi cUa tüng don vj. 

- Ph& hqp Cong an thành ph djnh kS',  dt xut báo cáo tInh hInh, kOt qua 

tnin khai thirc hin D an 06 v& Van phông ChInh phU, B Cong an và ChU tjch 

UBND thành ph dUng quy djnh. 

- Phi hgp vói S& Tài chInh, Cong an thành phO tham muu Iành dio 

UBND thành ph dam bão kinh phi boat dng cUa các sâ, ban, ngành và ciia TO 
cong tác D an 06 trong sut qua trInh thirc hin dê an. 

- Phi hgp vâi Cong an thành ph tham mu'u 1nh dao  UBND thãnh phO 
tin hành so' kt dánh giá kt qua thirc hin theo trng giai doan; dO xuOt biOu 

du'ang. klien thuOng nhU'ng tp th, cá nhân có thãnh tIch xuât sac, dOng ihô'i xCr 
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1', ch.n chinh kp thyi nhrng tp th& cá nhân vi phrn, không hoàn thành nhirn 

vii dugc giao. 

2.2. Cong an thànhphá 
Ngoài các nhirn vi.i duçic phân cong tai m',ic III K hoch nay và theo 

hu'&ng dn cüa ngành dpc, c.n thrc hin: 
- ChU dng, phi hçip vOi Vn phông Uy ban nhân dan thành ph theo döi, 

don dc tin d cong tác t chirc trin khai thrc hin D an 06, kjp thài tharn 

rnuu Chü tjch UBND thành phé chi d.o các dan vj lien quan trin khai D an 06 

dam bâo hiu qua, tin d ducic giao. 
Chc trI, phi hçip Van phông UBND thành ph tham muu Iãnh do 

UBND thành ph quy& dnh thành 1p T cOng tác trin khai thirc hin D an 06 

trên dja bàn thành ph; xây drng và ban hành Quy ch lam vic cüa T cong 

tác. 
- Chü trI, phi hçip Van phông UBND djnh ks', dt xu.t báo cáo tInh hInh, 

kt qua trin khai thirc hin D an 06 v Van phông ChInh phi, B Cong an vâ 

Chü tjch UBND thành ph& 
- Phi hçip So Tài chInh, Van phông UBND thành ph6 d xuât Chü tjc Uy 

ban nhân dan thành ph b6 trI dam báo ngun kinh phi hot dng ciaa các sâ, 

ban, ngành và cüa Ban ChI dao  D an 06, To giiip vic trong su& qua trInh 1sin 

.Idai thLrc hin. 
- ChU trI, pMi hgp Van phOng UBND thành phô tham rnuu Chii tjch 

UBND thành phô tin hành so kt dánh giá k& qua thirc hin theo tirng giai 

don; d xu.t biu dt.rong, khen thuOng nhung t.p th& cá nhân có thành tIch 

xu.t sic, dng thii xr 1, ch.n chinh nhüng tp th, Ca nhân vi phrn, không 

hoàn thành nhim vii ducic giao. 

2.3. So' Thông tin và Truyên thông 

Ngoài các nhim vi ducic phân cong ti m',ic III K ho.ch nay và theo 

hixOng dn cüa ngành dcc, c.n thirc hin: 
- Bâo dam h thng k9 thut, dung truyn kt ni, quân 1, duy trI, vn 

liành, phát trin Nn tang tich hqp, chia sé dir lieu tur thành ph dn Trung u'ang 

hot dng n djnh, dáp frng yêu c.0 k& néi, tIch hçip, chia sé d& lieu giti'a Ca sâ 

dQ' 1iu quc gia v dan cu' vOi các co sO di 1iu chuyên ngành, h thing thông 

tin giài quyt thu tiic hành chInh thành ph& h thng thông tin cung CP dch vi 

cong thành ph h thng mt cira din tO thành pM. 
- PMi hcip Cong an thành pM trin khai thi,rc hin tIch hcp, kt Mj, chia 

sé Ca sO dtt 1iu qu6c gia v dan cu vOi các ca sO di 1iu chuyên ngânh, h 

tMng thông tin chuyên ngành; thrc hin các vn d lien quan dn k9 thut kt 
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ni, tIch hçip, chia sé dt 1iu thông qua nn tang tIch hçip, chia sé di Iiu quc 
gia; kjp thñ giãi quyM nhitng khó khàn, vu&ng mc v quán ', kt ni, chia sé 
dcr lieu. 

2.4. So Tài chink 
Ngoài các nhin vii dixcic phân cong t?i  rnic III K hoch nay và thco 

hu9ng dn cUa ngành d9c, cn thirc hin: 

- Chü tn, ph& h9p v&i Van phông UBND thành pM, Cong an thành ph 
và các s&, ban, ngành, doàn th 1p du toán kinh phi, báo cáo, d xut ChCi tch 
UBND thânh pM b tn kinh phi thi.ràng xuyên trong dir toán ngân sách nhi 
nirâc hang näm d trin khai thc hin D an 06 theo quy djnh ciia Luit ngân 
sách Nhà nuâc và các vAn bàn hu&ng dn thi hành. 

- Lp d toán kinh phi hng nAm trInh cp có th.m quyn b trI kinh phi 

theo quy djnh cüa Lut ngân sách nhá nithc và các van bàn hix6ng dn có lien 
quan. 

2.5. Các SO; ban, ngành, a'oOn th có lien quan 

- CAn Cu theo chüc nAng, nhim v1t d1zçlc giao và trên ca s& huóng dan cüa 

h tMng ngành d9c c.p trén, cUa Chü tjch UBND thành ph& ph6i kt hçp chat 

chê gi&a các s&, ban, ngành trong thành pM t chüc có hiu qua các myc tiCu 
D an 06 và các ni dung ciia K hoch nay. 

2.6. UBND các quçin, huyn 

Ngoài các nhim vi duçic phân cong ti imlc III Kê hoch nay, câii [IikIc 
hiên: 

Chi do các ban, ngành, doàn th, UBND các phung, xâ to chi.irc triern 
khai tht•i'c hin có hiu qua D an 06 và các ni dung cüa K hoach nay. 

- PMi hçip chat chë vâi ca quan Cong an cüng c.p trong theo döi, kim 

tra, don dc qua trInh trin khai thc hin cUa các ban, ngành, doàn th dãii bão 
tin d d ra. 

V. TO CH1TC THIIC mEN 
1. CAn cir váo nhiérn vu duc giao, các s, ban, ngành, doãn the; các Co.  

quan Trung uung dóng trên dja bàn thành pM và UBND các qu.n, huyn khãn 
truang xây dirng K hoach trin khai thirc hin nghiêm tüc và gri v Chü tjch 
IJBND thành pM (qua Cong an thành pM Dà Nang) d tng hqp, theo dOi. Thi 
tnlxâng các s&, ban, ngành; các cci quan Trung uang dóng trên dja bàn thành pM, 
CIIÜ tjch UBND các quân, huyn chiu trách nhim truâc Chü tjch UBND thành 
pM v tInh hInh, k& qua trin khai thirc hin D an cüa cci quan, don vi mInh. 

2. Djnh kS'  (truóc ngày 15 hang tháng) hoc dt xut, báo cáo tInh hlnh, 
kt qua trin khai thrc hin D an 06 theo chüc nAng, nhirn vi duc giao v 
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Ban Chi do (qua Cong an thành phé) d tng hqp, tham muu Chü tjch UBND 

thành phô báo cáo Van phèng ChInh phü, B Cong an. 

3. Qua trIrih trin khai thirc hin có khó khän, vuOng m.c kjp thai báo cáo 

Chü tjch UBND thành phé çq Cong an thành ph& Van phông UBND thành 

ph) d huàng dan, chi da 

!'Joinhân: 
- Van phong Chinh phii; 

- B Cong an; 
- TT Thành cty, TT HDND thành ph6; 

- Các PCT UBND thành ph6; 
- Doàii Dai biu Qu6c hi tliành ph6; 

- Uy ban MTTQ Via Nam thành ph6; 

= Ban Tuyên giáo Thành Ciy; 

- Van phOng Thành ciy;  
- Các sO, ban, nganh, doàn th6; 
- Các co quan TW dóng trên dja bàn; 

- Cong au thãnh ph6; 
- LJBND quân, huyii, phu'O'ng, xä; 

- Luju: VT (NC). 
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