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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S& 'O5G

/UBND-STTTT

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap — Tir do — Hnh phüc

Dà Nng, ngày o tháng ,i,i nám 2021

V/v dy mnh trin khai k& n6i, chia sé
dii Iiu giia các h thông thông tin,
ccr so dii 1iu

KInh g1ri:
- Các th, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn, phthng, xâ.
Xét ni dung d ngh cüa Sà Thông tin và Truyn thông ti Cong v s
3452/STTTT-CNTT ngày 22/11/2021 v vic tri&i khai kt ni, chia Se dü 1iu
giIra các h thng thông tin thông qua Triic lien thông, tIch hqp di 1iu qu& gia
(NGSP) theo d nghj cüa B Thông tin và Truyn thông ti Cong van s
4336/BTTTT-TI-IH ngày 28 tháng 10 nam 2021 v vic d.y manh triên khai kêt
ni, chia sê dt 1iu giüa cac h thng thông tin, Ca sâ dt 1iu (CSDL) phic vi
ngxii dan, doanh nghip;
Chü tjch UBND thành ph6 có kin chi do v vic dixa vào sü dirng các
CSDL diing chung quc gia thông qua Triic NGSP nhu sau:
1. Giao S& Ttr pháp
a) Sam hoàn thành và d'ua vào sr diing dt 1iu tü H thng cAp phiu 1
ljch fl.r pháp trirc tuyn và H thng thông tin dàng k3,? và quân 1 h tjch;
b) Chü trI dua vao sü ding Ca sO dt lieu quc gia v van ban quy phrn
pháp lut.
2. Giao S& Tài chInh
SOm dua vào s1r diing dii lieu H thng cAp ma s dan vj có quan h vOi
ngân sách ph1ic vcông tác quàn 1 nhà nithc chuyên ngành dia phuang.
3. Giao S& Tài nguyen và Môi trirông
a) Chñ dng li€n h B Tài nguyen và Môi tnrOng d kt ni và dua vào
sir dirng Ca sO dO 1iu dAt dai quc gia phân h tp trung ttj B Tài nguyen và
Môi trtring) thông qua Tric NGSP phü hçrp vOi nhu cAu da phuong;
b) Chü trI, pMi hçp vOi VAn phông UBND thành ph rà soát kt nôi v
lien thông Tài nguyen và Môi truYng - Thu khi có huOng dn chi tiêt cüa B
Tài nguyen và Môi truOng và B Thông tin vã. Truyn thông.

2
A

4. Giao Van phong UBND thanh pho
a) TIch hqp dfi 1iu Co s& dt 1iu qu6c gia v van ban quy ph.m pháp 1ut
len Cng Thông tin din tr thành ph;
b) ChU trI k& ni vào h thng Mt cüa din ti:r di vâi H thng phiic vi
djch vii cong cüa Tng Cong ty Bixu din Vit Nam phic vii vic quãn 1i däng
k gri, nhn h so djch vii cong thông qua djch vii buu chinh cong ich;
c) Phi hqp v6i S& Tài nguyen và Môi trung rà soát kt ni v lien thông
Tài nguyen và Môi tri.r&ng - Thud vâi phn mm Mt cira din tü khi có hu&ng
dn chi ti& cüa B Tài nguyen và Môi tru?mg và B Thông tin và Truyn thông.
5. Giao các so', ngành, UBND các qun, huyn, phirOng, xà
Tip tiic rà soát nhu c.u, dàng k si:r dung d lieu dan cu trên h thng
Mt ccra din ti'r, gui v Sâ Thông tin và Truyn thông tng hcp, g1ri B Cong
an (theo Cong van huàng dn s 1326/STTTT-CNTT ngày 19/5/202 1 cüa Si
Thông tin và Truyn thông).
6. Giao So' Thông tin và Truyn thông
a) Chü trI rà soát, h trçl các Co quan kt n&, dua vào sir diing cac CSDL
dung chung thông qua Tric NGSP;
b) Tng hçxp các vtró'ng m.c, kin ngh d cáo báo UBND thành phé hoc
Bt, ngành chU tn xem xét xir 1.
Nhn duçic Cong van nay, d nghj thu trtxâng CáC co quan, don vj theo
nhim vii duçxc giao kh.n trixcing, nghiêm tüc trin khai thirc hin./.
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Noi nhin:
- Nhu trên;
- CT và các PCT UBND TP (b/c);
- VPUB: CVP, P. KSTTHC;
- Luu: VT, SITfI.
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