
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v thực hiện Công văn số 2051/BTTTT-THH 

ngày 04/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Trà Vinh, ngày      tháng  7  năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 2178/UBND-CNXD ngày 10/6/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2051/BTTTT-THH ngày 04/6/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Công văn số 

2051/BTTTT-THH ngày 04/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định số 47/2020/NĐ-CP (kèm 

theo Công văn) đến các cơ quan, đơn vị có quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu thực 

hiện, đồng thời đề nghị phối hợp cung cấp một số thông tin như sau: 

1. Rà soát cung cấp danh mục cơ sở dữ liệu (theo mẫu kèm theo) do cơ quan, 

đơn vị đang quản lý, vận hành hoặc đang xây dựng gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của 

tỉnh (thông tin của từng cơ sở dữ liệu đảm bảo đầy đủ theo Khoản 4 Điều 11 Nghị 

định số 47/2020/NĐ-CP). 

2. Cơ quan, đơn vị chỉ định một cán bộ kỹ thuật (có khả năng tham mưu, triển 

khai các nhiệm vụ liên quan đến quản trị dữ liệu theo quy định của Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP) làm đầu mối để phụ trách quản lý, chia sẻ dữ liệu của cơ quan, 

đơn vị với các cơ quan, đơn vị khác; thông tin về cán bộ kỹ thuật (gồm Họ tên, 

chức vụ, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn, điện thoại liên lạc, email) gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp để phối hợp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu. 

Danh mục cơ sở dữ liệu, thông tin cán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/7/2020.  

Quá trình thực hiện cần trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ Sở Thông tin và 

Truyền thông qua đầu mối: đ/c Lê Chí Nguyện, chuyên viên phòng Bưu chính Viễn 

thông - Công nghệ thông tin, điện thoại: 02943.850.853) để được phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, TT trực thuộc sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 



Phụ lục 

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU  

(Kèm theo Công văn số        /STTTT-BCVTCNTT ngày    /7/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông) 
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Xác định hạng mục dữ liệu là 

dữ liệu mở, dữ liệu được chia 

sẻ theo hình thức chia sẻ dữ 

liệu mặc định, dữ liệu được 
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thác, sử dụng. 
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Ghi chú:  

- Dữ liệu mở quy định tại Điều 17 Nghị định 47; 

- Chia dữ liệu mặc định quy định tại Điều 34 Nghị định 47; 

- Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù quy định tại Điều 36 Nghị định 47. 
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