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TỈNH QUẢNG BÌNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KSTT 
 

V/v đôn đốc kết nối, đồng bộ dữ 

liệu từ CSDL quốc gia về TTHC 

về Cổng Dịch vụ công của tỉnh 

     Quảng Bình, ngày        tháng 3 năm 2020 
 

 

     

    Kính gửi:  

         - Sở Thông tin và Truyền thông; 

         - Văn phòng UBND tỉnh. 

       

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp 

kỹ thuật để kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

(TTHC) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại 

Công văn số 1702/UBND-KSTT ngày 17/10/2019 về việc phối hợp xây dựng 

Cổng Dịch vụ công quốc gia và Công văn số 2123/UBND-KSTT ngày 

23/12/2019 về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2019. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị cấp 

huyện; sau khi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu 

TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 

Cổng dịch vụ công của tỉnh; hiện nay tại Chuyên mục TTHC trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh, chức năng tìm kiếm TTHC theo các tiêu thức tìm kiếm chưa thực 

hiện được; việc đồng bộ dữ liệu TTHC có một số trường thông tin còn thiếu 

hoặc chưa thống nhất (như trường: Số hiệu quyết định công bố TTHC, cấp thực 

hiện, loại TTHC, cơ quan phối hợp...); dữ liệu về các quyết định công bố TTHC 

chưa được kết nối, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Để hoàn thành 

việc kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu TTHC về Cổng Dịch vụ công của tỉnh 

đáp ứng yêu cầu công khai TTHC, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên 

quan triển khai các biện pháp kỹ thuật để chỉnh sửa, hoàn thiện việc kết nối, 

đồng bộ dữ liệu về TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó: 

a) Hoàn thiện chức năng tìm kiếm TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh 

theo 04 tiêu thức tìm kiếm “Cấp thực hiện”, “Cơ quan thực hiện”, “Lĩnh vực”, 

“Đối tượng thực hiện” và tìm kiếm theo cụm từ tên gọi TTHC, mã số TTHC, 

tạo thuận lợi trong việc tra cứu TTHC theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức.  

b) Đảm bảo việc kết nối, đồng bộ đầy đủ, chính xác các trường dữ liệu về 

TTHC và dữ liệu quyết định công bố TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh. 
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c) Thực hiện việc tự động cập nhật, đồng bộ dữ liệu về TTHC từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng dịch vụ công 

của tỉnh (định kỳ tối thiểu 01 lần /tuần). 

d) Thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 

20/4/2020.  

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và phối hợp kiểm tra các 

chức năng, yêu cầu về công khai TTHC theo quy định của Chính phủ, Văn 

phòng chính phủ./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh   (để biết); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- VNPT Quảng Bình (để phối hợp); 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TDNV, KSTTHC.          
                                                                                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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