
 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:                 /QĐ-UBND 

 
 

 
   Sóc Trăng, ngày      tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, 

định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 
(tại Tờ trình số 97/TTr-STTTT ngày 26/9/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 
chung tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo Danh mục). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định nội dung, hình 
thức chia sẻ, tích hợp, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung 
Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có thay đổi trong quá trình sử 

dụng thực tế. 

2. Các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm: 
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a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát quy định về nội dung 
dữ liệu được chia sẻ, đối tượng được chia sẻ để đảm bảo phù hợp với quy định 

pháp luật và xác định cụ thể hình thức chia sẻ dữ liệu theo Quyết định này. 

b) Thực hiện kiểm tra, duy trì, cập nhật, cung cấp dữ liệu theo quy định tại 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối 
và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 

c) Đề xuất nội dung điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các cơ sở dữ liệu thuộc 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý vào Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh 
Sóc Trăng, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
  Huỳnh Thị Diễm Ngọc 



 

 
DANH MỤC  

Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày           /10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) 

 

Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

1 Sở Nội vụ 

CSDL Cán bộ, 

công chức, 
viên chức 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ thông tin về 
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: các thông tin có liên quan cán bộ, công chức, viên 
chức như: số hiệu, số CMT/CCCD, họ tên, ngày tháng năm 

sinh, giới tính, cơ quan công tác, chức vụ, ngạch, số điện 
thoại, … và các thông tin liên quan khác theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh có trách nhiệm nhập dữ liệu, số 
hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 
của đơn vị lên phần mềm. 

Chia sẻ dữ  

liệu mặc 
định 

CSDL Thi đua, 

khen thưởng 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ thông tin về 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, hồ sơ đề xuất 
khen thưởng của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu về các danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng, hồ sơ đề xuất khen thưởng của cá nhân, tổ chức trên 

địa bàn tỉnh từ năm 1992 đến nay. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có 
trách nhiệm cung cấp dữ liệu, Sở Nội vụ 

có trách nhiệm nhập dữ liệu hoặc hợp 
đồng với 01 đơn vị để nhập dữ liệu trên hệ 

thống phần mềm (Đối với các danh hiệu 
thi đua và hình thức khen thưởng do cơ sở 
quản lý phần nhập liệu do đơn vị có thẩm 

quyền quyết định nhập. Sở Nội vụ chỉ 
nhập thông tin đối với những danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng do Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định hoặc do Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình cấp trên quyết định 

khen thưởng) 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Tài liệu 
lưu trữ lịch sử 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ thông tin Dữ 

liệu về tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu về tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh. 

Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu 
tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh có trách 

nhiệm nộp lưu tài liệu điện tử có thời hạn 
bảo quản vĩnh viễn từ lưu trữ cơ quan vào 
kho lưu trữ lịch sử tỉnh để thực hiện việc 

quản lý tập trung thống nhất … theo quy 
định 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

2 
Sở Tư 

pháp 

CSDL công 
chứng, chứng 

thực 

Mục đích: Lưu trữ các thông tin về tình trạng giao dịch của 
tài sản, các bên tham gia giao dịch và các thông tin về biện 
pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan 

đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, `chứng thực 
giữa các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp 

huyện và UBND cấp xã; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, an toàn 
pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch đặc biệt là các giao dịch 

liên quan đến bất động sản. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực bao gồm 
các thông tin về tình trạng giao dịch của tài sản và các thông 
tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có 

liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, 
chứng thực. 

Dữ liệu được chia sẻ có chọn lọc từ Hệ 
thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin ngăn 

chặn và hợp đồng, giao dịch đã được công 
chứng, chứng thực. 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

CSDL Hộ tịch 

Mục đích: Lưu trữ thông tin hộ tịch của cá nhân được đã 

đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi 
trường mạng, thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch 
điện từ dùng chung. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm các thông tin hộ 

tịch của cá nhân được xác lập khi đăng ký khai sinh; kết hôn; 
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; giám hộ; nhận cha, 
mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; khai tử; ghi vào Sổ hộ 
tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền; ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của 
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài. 

Dữ liệu được chia sẻ có chọn lọc từ Hệ 

thống Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch 
điện tử dùng chung 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

CSDL Xử lý vi 
phạm hành 

chính 

Mục đích: theo dõi, quản lý việc xử phạt vi phạm hành chính 
(VPHC) của những người có thẩm quyền xử phạt thuộc các 
cơ quan nhà nước, cung cấp chính xác, kịp thời yêu cầu của 

các cơ quan nhà nước để xác định tái phạm trong xử lý vi 
phạm hành chính, là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với một số tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình 
sự. Qua đó, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về xử 
lý vi phạm hành chính và đấu tranh phòng, chống vi phạm 

pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương. 

Phạm vi: Toàn tỉnh 
Nội dung: Dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh 

Đối tượng được khai thác và sử dụng gồm: Cơ quan, người 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan thi hành 
quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính; cơ quan, người có thẩm quyền quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính; cơ quan thi hành quyết 
định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; cơ quan quản 

lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính; các cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan đến 
việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu 

về xử lý vi phạm hành chính. 

Cập nhật từ Phần mềm quản lý CSDL về 

Xử lý VPHC; Kết nối với CSDL Quốc gia 
về xử lý VPHC; CSDL Quốc gia về dân 

cư; CSDL Quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp, CSDL Quốc gia về pháp luật. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

3 
Công an 

tỉnh 

CSDL Dân cư 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ thông tin cơ 
bản của tất cả công dân trên địa bàn tỉnh có được từ CSDL 

quốc gia về dân cư. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu thông tin cơ bản của tất cả công dân trên 
địa bàn tỉnh có được từ CSDL quốc gia về dân cư. 

Dữ liệu được chia sẻ từ CSDL quốc gia về 
dân cư 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Lưu trú 
Mục đích: quản lý thông tin lưu trú. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 

Thu thập, cập nhật từ hoạt động lưu trú các 

cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.  

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

Nội dung: các trường thông tin lưu trú của khách: tên, 
CMND/CCCD, địa chỉ, thời gian, địa điểm... 

CSDL Camera 
ANTT 

Mục đích: quản lý hệ thống camera an ninh trật tự (ANTT), 

dữ liệu ANTT trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu thông tin các camera ANTT, dữ liệu được 

ghi nhận từ các camera ANTT,... 

Thu thập, cập nhật dữ liệu từ hệ thống 
camera ANTT trên toàn tỉnh. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 
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Văn 
phòng 

UBND 
tỉnh 

CSDL theo dõi 

nhiệm vụ 
UBND, Chủ 
tịch UBND 

tỉnh giao 

Mục đích: Theo dõi tiến độ việc thực hiện nhiệm vụ của 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở ngành, 

UBND cấp huyện; luu trữ, thống kê, tra cứu thông tin theo 
yêu cầu quản lý. 
Phạm vi: Các sở ngành, UBND cấp huyện. 

Nội dung: lưu trữ thông tin, tiến độ giải quyết hồ sơ các nội 
dung, nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

Các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện nhập 
thông tin nội dung giao việc và tiến độ, kết 
quả giải quyết lên phần mềm. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Thủ tục 
hành chính tỉnh 

Sóc Trăng 

Mục đích: cung cấp thông tin, dữ liệu về thủ tục hành chính của 

tỉnh và các nội dung liên quan phục vụ chỉ đạo điều hành của 
các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp khai thác. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin về các Quyết định công bố thủ tục hành chính 
của Chủ tịch UBND tỉnh; nội dung, quy trình thực hiện các thủ 

tục hành chính; các danh mục hồ sơ, biểu mẫu. 

Dữ liệu được chia sẻ từ CSDL Quốc gia về 
thủ tục hành chính được Văn phòng 

UBND tỉnh cập nhật từ các Quyết định 
công bố của UBND tỉnh. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

CSDL Công 

báo 

Mục đích: cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 
tỉnh ban hành. 

Tạo lập từ Hệ thống Công báo của tỉnh. 

Dữ liệu mở 
Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

CSDL Phản 

ánh, kiến nghị 

Mục đích: cung cấp thông tin, dữ liệu về phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin quy trình tiếp nhận, xử lý và trả lời phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân để giải quyết, tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

Dữ liệu được chia sẻ từ Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

về đời sống dân sinh và sản xuất, kinh doanh. 

5 

Sở Thông 

tin và 
Truyền 

thông 

CSDL Người 

dùng tập trung 

Mục đích: quản lý thống nhất thông tin về tài khoản người 

dùng cho phép đăng nhập thống nhất vào các phần mềm ứng 
dụng dùng chung của tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Thông tin về tài khoản người dùng cho phép đăng 
nhập vào các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh. 

Dữ liệu do cơ quan quản lý cập nhật, khởi 
tạo; do tổ chức, cá nhân tự đăng ký; được 

đồng bộ từ các hệ thống khác. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Danh 
mục dùng 

chung 

Mục đích: quản lý, tích hợp, kết nối, chia sẻ các thông tin 

liên quan đến dữ liệu danh mục dùng chung theo quy định. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: cung cấp các thông tin cơ bản, xác thực liên quan 
các danh mục dùng chung trong tỉnh 

Kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Văn 
bản, Hồ sơ 

công việc 

Mục đích: quản lý văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan 
nhà nước trên toàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu là văn bản điện tử do UBND các cấp trên 

địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp 
trên địa bàn tỉnh ban hành; văn bản đến dạng điện tử của các 
cơ quan nhà nước, tổ chức, công dân trong và ngoài tỉnh. 

Được cập nhật văn bản điện tử có được 
trong quá trình gửi, nhận, tạo lập từ Phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Thư 
điện tử 

Mục đích: quản lý, lưu trữ thông tin trong hoạt động của 

công chức, viên chức dưới dạng thư điện tử. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu về thư điện tử của cơ quan nhà nước của 
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Được tạo lập từ Hệ thống thư điện tử công 
vụ tỉnh Sóc Trăng. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Giải 
quyết TTHC 

Mục đích: lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu về hồ sơ, quá 

trình xử lý, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu về hồ sơ, quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính của tổ chức và công dân. 

Kết xuất từ Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC tỉnh Sóc Trăng; số hóa từ hồ sơ hiện 
có 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Thông 
tin báo cáo cấp 

tỉnh 

Mục đích: triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu 
quả nội dung về thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-

Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện cập 
nhật lên Hệ thống báo cáo cấp tỉnh. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo 
cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp thông 
tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà 

nước. 

CSDL Giám 
sát An toàn 

thông tin 

Mục đích: Giám sát, điều hành tập trung các hoạt động về 
an toàn thông tin, thực hiện thu thập và xử lý thông tin từ 

các hệ thống chuyên ngành, phục vụ công tác phân tích, xử 
lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh 
đạo. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu về các hoạt động về an toàn thông tin, sự 

cố, hoạt động tấn công vào các hệ thống thông tin trên địa 
bàn tỉnh. 

Kết xuất từ Hệ thống thông tin giám sát 

ATTT (SOC) của tỉnh. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Hạ tầng 
Viễn thông 

Mục đích: quản lý thông tin các trạm BTS, hạ tầng viễn 
thông thụ động trên địa bàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ 

liệu thông tin) các trạm BTS, thông tin hạ tầng viễn thông 
thụ động. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 
mềm quản lý. 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

6 Sở Y tế 

CSDL ngành Y 
tế 

Mục đích: quản lý dữ liệu về cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ 
sở cung ứng dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thuốc, 

vật tư y tế, y tế dự phòng. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: dữ liệu về cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở cung 
ứng dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thuốc, vật tư 
y tế, y tế dự phòng… 

Được khởi tạo và cập nhật bởi các cơ sở y 
tế; kết nối, chia sẻ từ các hệ thống chuyên 

ngành 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Tiêm ch
ủng 

Mục đích: cung cấp thông tin tiêm chủng của người dân trên 

địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Các cơ sở tiêm chủng thực hiện cập nhật 
thông tin 

Chia sẻ mặc 
định 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

Nội dung: dữ liệu thông tin tiêm chủng của người dân trên 
địa bàn tỉnh. 

CSDL Hồ sơ 

sức khỏe điện 
tử 

Mục đích: quản lý, cung cấp hồ sơ thông tin sức khỏe trọn 

đời mỗi người dân. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu về y bạ sức khỏe trọn đời mỗi người dân. 

Được kết nối với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe 

cá nhân của Bộ Y tế; Các cơ sở khám chữa 
bệnh thực hiện cập nhật thông tin 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Cơ sở 
khám chữa 

bệnh 

Mục đích: Cung cấp các thông tin về khám chữa bệnh, cơ sở 

vật chất của các bệnh viện và trạm xá trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin về khám chữa bệnh, cơ sở vật chất của 
các bệnh viện và trạm xá trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cập 
nhật thông tin 

Chia sẻ mặc 
định 

7 

Sở Lao 

động, 
Thương 

binh và 
Xã hội 

CSDL an sinh 
xã hội 

Mục đích: quản lý công tác an sinh xã hội trên toàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: dữ liệu an sinh xã hội bao gồm: Trẻ em – Bình 
đẳng giới; Lao động – Việc làm – An toàn vệ sinh lao động; 

Giáo dục và đào tạo nghề; Người có công và chi trả người 
có công; Hộ nghèo và Bảo trợ xã hội và các lĩnh vực khác 
của an sinh xã hội theo quy định của pháp luật. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 
mềm quản lý 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định; Chia 

sẻ dữ liệu 
đặc thù 

8 
Ban Dân 

tộc 
CSDL Dân tộc 

Mục đích: tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tham mưu xây 
dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho 

vùng dân tộc thiểu số. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: thông tin về các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 

mềm quản lý. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

9 
Sở Tài 
chính 

CSDL Thông 
tin lương của 

công chức, 
viên chức 

Mục đích: Phục vụ công tác quản lý thông tin lương (hệ số, 
ngày lên lương), tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên 
chức trên toàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: thông tin lương (hệ số, ngày lên lương), tổng quỹ 

lương của cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 

mềm quản lý. 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

CSDL Thu, chi 
ngân sách 

Mục đích: Phục vụ công tác quản lý thông tin tình hình thu, 
chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trên toàn tỉnh. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 
mềm quản lý. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách trên 
địa bàn tỉnh 

CSDL Giá tại 

địa phương 

Mục đích: Phục vụ công tác quản lý thông tin giá cả các mặt 
hàng thiết yếu, giá cả các loại mặt hàng. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin, tin tức có liên quan tới giá cả thị trường 
và các văn bản có liên quan 

Kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) 
Dữ liệu mở 

CSDL Cấp mã 

số cho đơn vị 
có quan hệ với 

ngân sách 

Mục đích: Quản lý và lưu trữ dữ liệu đăng ký cấp mã số cho 

đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: Toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu thông tin hồ sơ đăng ký cấp mã số cho 

đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Tài sản 

công 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, tra cứu dữ liệu tài sản công trên 
địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dụng: Dữ liệu về tài sản công và dữ liệu tài sản mua sắm 
tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Kết nối chia sẻ từ CSDL về tài sản công 
của Bộ Tài chính; được tổng hợp từ các 

đơn vị, địa phương qua phần mềm quản lý 
tài sản nhà nước, đăng ký mua sắm tài sản 
tập trung 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

10 
Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

CSDL Doanh 
nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, tra cứu dữ liệu về đăng ký doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. 

Dữ liệu được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về Đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu 
được nhập từ các cơ quan quản lý chuyên 

ngành trên địa bàn tỉnh 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Quản lý 

Đầu tư 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, tra cứu dữ liệu về các dự án đầu 
tư. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu về các dự án đầu tư. 

Thu thập, cập nhật dữ liệu từ các hồ sơ dự 

án đầu tư công trên toàn tỉnh. 

Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

CSDL Hộ kinh 

doanh 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, tra cứu dữ liệu về các hộ kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: thông tin về các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 

mềm quản lý. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

CSDL Hợp tác 
xã 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, tra cứu dữ liệu về các hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin về các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu theo phần 
mềm quản lý. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

11 
Sở Giao 

thông Vận 
tải 

CSDL lĩnh vực 
vận tải 

- Mục đích: Quản lý về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn 
tỉnh. 

- Phạm vi: Toàn tỉnh. 
- Nội dung: Dữ liệu cấp phù hiệu, biểu đồ chạy xe tuyến cố định, 

dự liệu cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện 
kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa của các đơn vị kinh 
doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn dữ liệu chia sẻ, kết nối từ CSDL 
của Hệ thống quản lý vận tải toàn quốc do 

Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Chia sẻ mặc 
định 

CSDL Giấy 
phép lái xe 

- Mục đích: Cung cấp, chia sẽ thông tin về đào tạo, sát hạch, 

cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh. 
- Phạm vi: Toàn tỉnh. 

- Nội dung: Thông tin về đào tạo, sát hạch, cấp mới, cấp đổi 
giấy phép lái xe. 

Nguồn dữ liệu chia sẻ, kết nối từ CSDL 
của Hệ thống quản lý Giấy phép lái xe toàn 
quốc do Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

quản lý. 

Chia sẻ mặc 
định 

CSDL Kết cấu 
hạ tầng giao 

thông 

- Mục đích: Cung cấp, chia sẻ thông tin về kết cấu hạ tầng 
giao thông trên hệ thống đường tỉnh, quốc lộ giao ủy quyền. 

- Phạm vi: Toàn tỉnh. 
- Nội dung: Thông tin về dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông 

(nền, mặt đường, cầu cống, vị trí lý trình, hệ thống an toàn 
giao thông…) 

Nguồn dữ liệu chia sẽ, kết nối, thu thập từ 
CSDL kết cấu hạ tầng giao thông của Sở 
Giao thông vận tải. 

Chia sẻ mặc 
định 

12 
Sở Xây 

dựng 

CSDL Quy 

hoạch xây 
dựng  

Mục đích: quản lý thông tin quy hoạch xây dựng của tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu về quy hoạch đô thị trên toàn địa bàn tỉnh. 

Số hóa từ các bản đồ 1:10.000; 1:2000, 

1:500 đã được phê duyệt; dữ liệu được cập 
nhật do điều chỉnh quy hoạch 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

CSDL Hạ tầng 
kỹ thuật đô thị 

Mục đích: quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp, thoát nước, 

cây xanh, chiếu sáng công cộng, ..). 

Số hóa từ tài liệu lưu trữ; sinh ra trong quá 
trình hoạt động chuyên ngành; cập nhật 
thường xuyên 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Chứng 
chỉ hành nghề 

Mục đích: Quản lý thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng 
của cá nhân. 

Thu thập từ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

hoạt động xây 
dựng 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Thông tin cá nhân gồm: họ và tên, năm sinh, số 
CCCD; trình độ chuyên môn; mã số chứng chỉ hành nghề; 

lĩnh vực hành nghề, hạn, thời hạn, số quyết định. 

liệu mặc 
định 

CSDL Chứng 

chỉ hoạt động 
xây dựng của 

tổ chức 

Mục đích: Quản lý thông tin năng lực hành nghề hoạt động 
xây dựng của tổ chức. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: 

- Thông tin tổ chức gồm: tên tổ chức, địa chỉ, người đại diện 
pháp luật 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Số điện thoại 
- Mã số chứng chỉ năng lực. 

- Phạm vi hoạt động và thời hạn sử dụng tương ứng với phạm 
vi được cấp. 

Thu thập từ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Cấp 
phép xây dựng 

Mục đích: quản lý thông tin cấp giấy phép xây dựng và trật 
tự xây dựng. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ 

liệu thông tin) cấp phép xây dựng lấy từ phần mềm quản lý 
thông tin cấp phép xây dựng. 

Thu thập từ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

13 
Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

CSDL Ngành 
Giáo dục 

Mục đích: Phục vụ công tác quản lý, điều hành, kế hoạch, 
dự báo của ngành giáo dục. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: gồm dữ liệu về trường học, lớp học, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và nhân viên, người học, 
chương trình giáo dục, cơ sở vật chất trường học và các dữ 
liệu liên quan khác. 

Thu thập và cập nhật dữ liệu tại mỗi đơn 
vị, nhà trường theo thời gian thực. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 



11 

 

 
 

Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

CSDL Văn 
bằng, chứng 

chỉ 

Mục đích: Phục vụ cung cấp, công khai thông tin văn bằng 
của người học đã tốt nghiệp và quản lý tái cấp phát văn bằng, 

chứng chỉ. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ do các cơ sở giáo 
dục trong tỉnh cập nhật. 

Dữ liệu được cập nhật từ các hệ thống 
phần mềm Quản lý văn bằng chứng chỉ, dữ 
liệu số hóa 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL thi 
tuyển sinh đầu 

cấp 

Mục đích: Phục vụ công tác quản lý dữ liệu xét tuyển, dự thi và kết 
quả xét tuyển, dự thi trong các kỳ tuyển sinh đầu cấp. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin dữ liệu xét tuyển, dự thi và kết quả xét tuyển, 
dự thi trong các kỳ tuyển sinh đầu cấp. 

Thu thập và đối soát từ cơ sở dữ liệu ngành 

giáo dục. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

  
CSDL Học 

sinh, giáo viên, 
trường học 

Mục đích: Phục vụ quản lý hồ sơ, kết quả rèn luyện và học 

tập của học sinh trường học, giáo viên, học sinh. 
Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: Lưu trữ, quản lý, kết xuất sổ liên lạc, sổ điểm lớn; 

kết xuất các biểu mẫu báo cáo kết quả chất lượng giáo dục. 

Sử dụng 2 phần mềm bản quyền là: vnEdu 
và Smas  

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

 

14 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

CSDL Đất đai 

Mục đích: quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu địa chính, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất 
đai trên địa bàn tỉnh, giá đất. 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Quy 

hoạch sử dụng 
đất 

Mục đích: quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Phạm vi: Toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu về cấp phát, thu hồi quyền sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh. 

Thu thập dữ liệu từ các nguồn tài liệu, số 
liệu, số hóa và đưa vào Cơ sở dữ liệu. 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Hồ sơ 
địa chính 

Mục đích: Triển khai tập trung, thống nhất và đồng bộ cơ sở 

dữ liệu đất đai từ 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để thực hiện việc 
tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, cung 

cấp thông tin đất đai cho hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức 
trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: bao gồm dữ liệu bản đồ địa chính và các dữ liệu 
thuộc tính địa chính. 

Dữ liệu được xây dựng, cập nhật chỉnh lý 
hồ sơ địa chính được thực hiện tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng 
ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

CSDL Bản đồ 

nền (GIS) 

Mục đích: cung cấp bản đồ nền phục vụ nhu cầu khai thác 
thông tin bản đồ. 
Phạm vi: Toàn tỉnh. 

Nội dung: dữ liệu thông tin địa lý (dữ liệu không gian và dữ 
liệu thông tin) nền địa hình, hành chính tỷ lệ 1/2000, 1/5000 

của tỉnh. 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý. 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

CSDL Tài 

nguyên nước 

Mục đích: phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên 
nước trên địa bàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý. 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

CSDL Môi 
trường 

Mục đích: Quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu môi 
trường. 

Phạm vi: Toàn tỉnh. 
Nội dung: Thu thập, xử lý dữ liệu; Xây dựng dữ liệu không 

gian, dữ liệu thuộc tính; Xây dựng hệ thống tin, khai thác, chia 
sẻ dữ liệu; Xây dựng hệ thống Quản trị người dùng 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi cơ 
quan quản lý. 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Địa 

chất, khoáng 
sản 

Mục đích: phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất, 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: dữ liệu địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý. 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

  
CSDL Quan 
trắc tự động 

Mục đích: Quản lý cung cấp thông tin về CSDL quan trắc 

môi trường nước thải, nước ngầm, nước mặn và không khí 
Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: Triển khai cho các đơn vị trực thuộc nhập liệu và 

khai thác dữ liệu về quan trắc tự động 

Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự 
động 

Dữ liệu chia 
sẻ đặc thù 

15 

Sở Văn 

hóa, 
Thể thao 

và 

Du lịch 

CSDL Du lịch 

Mục đích: quản lý thông tin các hoạt động di lịch của tỉnh 
nhắm phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu về điểm du lịch, các cơ sở cung cấp dịch 

vụ về du lịch; các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ về du 
lịch. 

Được thu thập, cập nhật hệ thống thông tin 

du lịch tỉnh; các công ty du lịch, cơ sở lưu 
trú, doanh nghiệp... tự nhập thông tin của 
đơn vị mình; bổ sung nguồn dữ liệu từ du 

khách 

Dữ liệu mở; 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

CSDL Thư 

viện 

Mục đích: quản lý thông tin, các dữ liệu lưu trong các thư 
viện trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu về thư viện trên địa bàn tỉnh; dữ liệu về 
đầu mục tài liệu hiện có tại thư viện dữ liệu bạn đọc; dữ liệu 

về kết nối liên thư viện. 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

16 

Sở Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

CSDL về Nuôi 

trồng thủy sản 

Mục đích: Cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc 
gia về thủy sản 

Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: Triển khai Chi cục Thủy sản các tỉnh nhập liệu, 
khai thác dữ liệu về thủy sản 

Thu thập dữ liệu từ thủ tục hành chính, hồ 

sơ 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Ngành 
nước vùng 

ĐBSCL, tỉnh 

Sóc Trăng 

Mục đích: Quản lý hệ thống các Cống, thông tin nguồn nước 

tại các cống thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
Phạm vi: toàn tỉnh 

Nội dung: Triển khai cho Sở TNMT, Sở NNPTNT nhập liệu 
và khai thác dữ liệu 

Phần mềm CSDL Ngành nước vùng 
ĐBSCL, tỉnh Sóc Trăng 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

CSDL Quốc 
gia về quản lý 

nghề cá - 

VNFishBase 

Mục đích: Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia nghề cá trong các 
lĩnh vực: khai thác thủy sản (đăng kiểm, đăng ký, cấp phép 

khai thác thủy sản, sản lượng khai thác, nhật ký đánh bắt, tài 
thuyền ra vào Cảng), nuôi trồng thủy sản 

Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: Triển khai Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng 
cá các tỉnh nhập liệu, khai thác 

Phần mềm CSDL Quốc gia về quản lý 
nghề cá - VNFishBase 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL về 
Giám sát tàu cá  

 

Mục đích: Quản lý, giám sát tàu cá hoạt động trên các vùng 

biển 
Phạm vi: toàn tỉnh 

Nội dung: Triển khai Chi cục Thủy sản các tỉnh nhập liệu, 
khai thác 

Phần mềm HTTT Quốc gia về Giám sát 
tàu cá (có app trên Android) 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

CSDL giống 

thủy sản, thức 
ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý 

Mục đích: Quản lý cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy 

sản; cơ sở sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản các tỉnh trên địa bàn cả nước 
Phạm vi: toàn tỉnh 

Phần mềm CSDL giống thủy sản, thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

môi trường 
nuôi trồng thủy 

sản 

Nội dung: Triển khai Chi cục Thủy sản các tỉnh nhập liệu, 
khai thác 

CSDL dịch 
bệnh 

động vật Việt 
Nam 

Mục đích: Quản lý thông tin về tình hình dịch bệnh trên động 
vật 
Phạm vi: toàn tỉnh 

Nội dung: Triển khai Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh 
nhập liệu, khai thác 

Phần  mềm HTTT dịch bệnh động vật Việt 

Nam 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

CSDL Sản 

phẩm OCOP 

Mục đích: triển khai tập trung về quản lý hồ sơ, dữ liệu về 

sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: xây dựng bản đồ số về sản phẩm OCOP, sản phẩm 
đặc thù được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh dựa trên 

nền tảng cơ sở dữ liệu và trích xuất thông tin số. 

Dữ liệu được cập nhật, số hóa. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 

liệu mặc 
định 

17 

Sở Khoa 
học và 

Công 
Nghệ 

CSDL nhiệm 
vụ Khoa học 

Công nghệ 

Mục đích: Cung cấp thông tin về nhiệm vụ Khoa học và 
Công nghệ, Tài liệu KHCN, ... trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu thông tin về nhiệm vụ Khoa học và Công 
nghệ, Tài liệu KHCN. 

Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách cập 

nhật dữ liệu. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL sáng 
kiến 

Mục đích: Cung cấp thông tin theo quy định về các sáng kiến 

khoa học và công nghệ đã triển khai. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu danh mục các sáng kiến khoa học và công 

nghệ dùng chung cho tất cả người dân. 

Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách cập 
nhật dữ liệu. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL Sở hữu 
trí tuệ 

Mục đích: Triển khai tập trung về quản lý hồ sơ, dữ liệu quản 
lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: 

- CSDL doanh nghiệp đăng ký quyền Sở hữu công nghiệp. 
- CSDL về sáng chế/giải pháp hữu ích. 
- CSDL về nhãn hiệu. 

Dữ liệu được cập nhật, số hóa tại Sở Khoa 
học và Công nghệ 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

- CSDL về chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
tập thể của địa phương. 

CSDL Truy 

xuất nguồn 
gốc/Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 
lượng 

Mục đích: quản lý thông tin nhận diện, truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm; thông tin về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: thông tin quy trình kiểm soát, truy xuất nguồn gốc 

xuyên suốt theo đường đi của sản phẩm trên địa bàn tỉnh. 
thông tin về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách cập 
nhật dữ liệu. 

Dữ liệu mở; 
Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL ISO 

điện tử 

Mục đích: Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 từ hình thức thủ công sang hình thức 
điện tử. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: thông tin thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh. 

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nhập 
dữ liệu của cơ quan, đơn vị mình vào phần 

mềm. 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

18  
Sở Công 
Thương 

CSDL về 
Thương mại 

Mục đích: cung cấp, chia sẻ dữ liệu về Thương mại phục vụ 
quản lý nhà nước 
Phạm vi: toàn tỉnh 

Nội dung: dữ liệu về hạ tầng thương mại, xuất nhập khẩu 

Các nguồn như Cục Thống kê tỉnh, Cục 

Hải quan, các đơn vị chức năng ngành 
Công Thương, các Hiệp hội ngành hàng và 
các đơn vị, tổ chức liên quan khác…; 

Ngành Công thương cập nhật trực tiếp 

Chia sẻ dữ 
liệu mặc 

định 

CSDL về Công 

nghiệp 

Mục đích: cung cấp, chia sẻ dữ liệu về Công nghiệp phục vụ 
quản lý nhà nước 

Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: dữ liệu về cụm công nghiệp; doanh nghiệp, cơ sở 
CNTTCN 

CSDL về Năng 

lượng 

Mục đích: cung cấp, chia sẻ dữ liệu về năng lượng phục vụ 
quản lý nhà nước 
Phạm vi: toàn tỉnh 

Nội dung: dữ liệu về nguồn điện (điện gió, điện mặt trời, 
nhiệt điện,…), phát triển lưới điện, cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm. 

19 
Thanh tra 

tỉnh 
CSDL Thanh 
tra, kiểm tra, 

Mục đích: Giám sát, theo dõi các nội dung thanh tra, kiểm 
tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi 

Chia sẻ tử CSDL Quốc gia về giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; Các cơ quan, đơn vị có 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 
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Số 

TT 

Cơ quan 

chủ quản 

Tên cơ sở dữ 

liệu (CSDL) 
Thông tin mô tả CSDL 

Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ 

liệu của CSDL 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu (*) 

giải quyết 
khiếu nại, tố 

cáo 

toàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn tỉnh. 

trách nhiệm nhập dữ liệu của cơ quan, đơn 
vị mình vào phần mềm. 

20 

Ban quản 
lý các 

Khu công 
nghiệp 

CSDL Khu 

công nghiệp 

Mục đích: quản lý, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ thông tin Dữ 
liệu về doanh nghiệp, lao động đang hoạt động trong các 

Khu công nghiệp. 
Phạm vi: toàn tỉnh. 

Nội dung: Dữ liệu về doanh nghiệp, lao động đang hoạt động 
trong các Khu công nghiệp; dữ liệu về xúc tiến đầu tư vào 
các Khu công nghiệp (Không bao gồm dữ liệu quy hoạch sử 

dụng đất). 

Dữ liệu được khởi tạo và cập nhật bởi Ban 
quản lý các Khu công nghiệp, các doanh 

nghiệp trong Khu công nghiệp; dữ liệu 
được số hóa từ hồ sơ hiện có. 

Chia sẻ dữ 

liệu đặc thù 

21 

Bảo hiểm 

Xã hội 
tỉnh 

CSDL Bảo 
hiểm Xã hội 

Mục đích: Dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm 
xã hội trên địa bàn tỉnh 

Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: Dữ liệu, thông tin liên quan đến BHXH:  hộ gia 
đình tham gia bảo hiểm xã hội, cá nhân tham gia BHYT, 

BHXH trên địa bàn tỉnh. 

Kết nối, khai thác dữ liệu từ Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) 

Chia sẻ dữ 
liệu đặc thù 

 

     Ghi chú (*) 

1. Dữ liệu mở: Là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái 

sử dụng, chia sẻ. 

2. Chia sẻ dữ liệu mặc định: Là hình thức chia sẻ các dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước sử dụng mà trong đó cơ sở dữ liệu đã 

có sẵn các dịch vụ để chia sẻ dữ liệu và các dữ liệu chia sẻ đã được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên. 

3. Chia sẻ dữ liệu đặc thù: Là hình thức chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu; 

việc chia sẻ dữ liệu theo hình thức này cần thực hiện các hoạt động phối hợp của các bên về mặt kỹ thuật để chuẩn bị về mặt hạ tầng, 

kỹ thuật, công nghệ để xử lý hoặc tạo ra dữ liệu phục vụ chia sẻ dữ liệu. 
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