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Phụ lục
DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3618 /KH-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Cơ quan quản
STT
lý, vận hành
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Văn phòng
UBND tỉnh

Tên cơ sở
dữ liệu

Mô tả dữ liệu

- Mục đích: Thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt
động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi,
tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các
cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, hoạt động tác
nghiệp của cán bộ, công chức; tăng cường sử dụng văn bản
Hệ thống
điện tử thay thế văn bản giấy trong hoạt động của các cơ
Quản lý văn quan nhà nước.
bản và điều - Phạm vi: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
hành
- Nội dung:
+ Quản lý toàn bộ các văn bản đến, văn bản đi, văn bản
nội bộ, văn bản dự thảo, hồ sơ, lưu trữ điện tử (trừ văn bản
mật).
+ Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị tham
gia vào hệ thống trên môi trường mạng.
+ Lập lịch công tác của cơ quan, đơn vị, cá nhân.
- Mục đích: Cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho
cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Công báo
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
tỉnh
- Nội dung: Đăng tải, cập nhật thông tin về các loại văn
Kon Tum
bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh, chính quyền địa
phương ban hành.

Cơ chế thu
thập, cập nhật
nguồn dữ liệu

Hạng mục
dữ liệu

Các cơ quan, đơn
vị sử dụng hệ
thống có trách
nhiệm nhập dữ
liệu của cơ quan,
đơn vị mình vào
hệ thống phần
mềm

Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Văn phòng
UBND tỉnh cập
nhật dữ liệu

Chia sẻ dữ
liệu mặc định
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Sở Thông tin và
Truyền thông

- Mục đích: Tích hợp, cung cấp thông tin về các lĩnh vực
Do các cơ quan
quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; tích hợp thông tin dịch
Cổng Thông
quản lý thu thập,
vụ công trực tuyến của tất cả cơ quan chuyên môn trực
tin điện tử
cập nhật và tự
thuộc và UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh.
tỉnh Kon
đăng lại từ một số
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
Tum
nguồn tin cho
- Nội dung: Cung cấp thông tin, hoạt động của lãnh đạo
phép
tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã.
- Mục đích: Nhằm tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước Dữ liệu được cập
trên địa bàn tỉnh.
nhật, số hóa tại
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
Trung tâm Phục
Cổng Dịch
- Nội dung:
vụ hành chính
vụ công và
+ Quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu.
công, các sở, ban,
hệ thống
+ Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
ngành và UBND
thông tin
+ Báo cáo thống kê.
cấp huyện, cấp xã
một cửa
+ Quản lý hồ sơ, tài liệu.
trong quá trình
điện tử tỉnh
+ Quản lý danh mục điện tử dùng chung.
tiếp nhận, giải
Kon Tum
+ Quản trị người sử dụng.
quyết và trả kết
+ Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.
quả giải quyết
+ Điều hành, tác nghiệp.
TTHC
+ Các tiện ích.
+ Liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Mục đích: Giúp cán bộ, công chức, viên chức của các sở,
ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trao đổi thông tin
Cán bộ, công
trong hoạt động công vụ dưới dạng thư điện tử.
chức, viên chức
Hệ thống
- Phạm vi: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã,
được cấp tài
thư điện tử
các tổ chức mặt trận, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp … khoản đăng nhập
công vụ
trên địa bàn tỉnh.
để cung cấp dữ
- Nội dung: Trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử
liệu
công vụ để giải quyết công việc hành chính của các cơ

Dữ liệu mở

Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Chia sẻ dữ
liệu mặc định

3

3

Sở Tài nguyên
và Môi trường

quan, đơn vị, không được sử dụng vào mục đích khác.
- Mục đích: Tích hợp đồng bộ dữ liệu các hệ thống thông
tin của tỉnh và quốc gia; chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống
thông tin có liên quan.
- Phạm vi: Cơ quan nhà nước cấp tỉnh.
- Nội dung:
Nền tảng
+ Quản lý danh mục bảng mã điện tử các cơ quan, đơn vị
tích hợp,
Dữ liệu được khởi - Chia sẻ dữ
trong tỉnh.
chia sẻ dữ
tạo và cập nhật
liệu mặc định
+ Quản lý người dùng tập trung toàn tỉnh.
liệu (LGSP)
bởi cơ quan quản - Chia sẻ dữ
+ Quản lý các danh mục CSDL dùng chung của tỉnh
tỉnh Kon
lý
liệu đặc thù
+ Quản lý các tài nguyên, dịch vụ dùng chung của tỉnh.
Tum
Chia sẻ và kết nối với các hệ thống thông tin của tỉnh với
các hệ thống thông tin quốc gia, các Bộ, ngành Trung
ương như: Trục gửi nhận văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ
công quốc gia, hệ thống NGSP quốc gia, và hệ thống báo
cáo trực tuyến của Chính phủ
- Mục đích: Phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng,
an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí Do cơ quan quản
hậu.
lý thu thập, cập
Chia sẻ dữ
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
nhật từ nguồn dữ
CSDL Nền
liệu đặc thù,
- Nội dung:
liệu hiện có và
địa lý
Chia sẻ dữ
+ CSDL nền địa lý, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
các nguồn dữ liệu
liệu mặc định
+ CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình các tỷ lệ 1:10.000, chia sẻ từ các cơ
1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, quan thuộc tỉnh
1:1.000.000
- Mục đích: Quản lý thông tin về môi trường, cung cấp các
dịch vụ thông tin, báo cáo, quy hoạch bảo tổn đa dạng sinh
Chia sẻ dữ
Cơ quan quản lý,
CSDL Môi học; nguồn thải; ô nhiễm tồn lưu; chất lượng môi trường.
liệu đặc thù,
vận hành thực
trường
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
Chia sẻ dữ
hiện
- Nội dung thông tin dữ liệu:
liệu mặc định
* CSDL Nguồn thải;
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- CSDL bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp,
Khu chế xuất, Cụm công nghiệp;
- CSDL bảo vệ môi trường làng nghề;
- CSDL bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất sản xuất, kinh
doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
* CSDL Chất lượng môi trường;
- Chương trình quan trắc môi trường: Quan trắc nước mặt,
nước ngầm, đất và môi trường không khí;
- Quan trắc định kỳ: nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi
trường xung quanh, lao động, khí thải;
- Quan trắc online: quan trắc liên tục lưu lượng xả thải
trước và sau hệ thống xử lý: pH, COD, TSS, nhiệt độ, các
thông số khác;
- Quan trắc môi trường lưu vực sông: Quan trắc nước mặt,
thủy sinh và trầm tích đáy.
* CSDL Ô nhiễm tồn lưu;
- Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp, chất thải nguy hại thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1,
2 và 3;
- Cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã đóng cửa hoặc
di dời (danh mục của Quyết định 64);
- Khu vực khai thác và chế biến khoáng sản đã ngừng khai
thác và chưa hoàn nguyên;
- Kho xăng dầu, kho hóa chất trước đây và hiện nay không
còn sử dụng;
- Khu vực lưu giữ các chất thải và hóa chất của cơ sở gây ô
nhiễm môi trường;
- Khu vực bị nhiễm Dioxin.
* CSDL Đa dạng sinh học;
CSDL đa dạng sinh học bao gồm nhóm đối tượng chính

5

CSDL Đất
đai

CSDL Địa
chất Khoáng sản

như sau: Hiện trạng các hệ sinh thái; Diễn thế các hệ sinh
thái; Giá trị dịch vụ hệ sinh thái; Các loài động, thực vật;
nguồn gen; sinh vật biến đổi gen; Hệ thống khu bảo tồn;
Hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Các văn bản về
quản lý đa dạng sinh học; Giấy chứng nhận An toàn sinh
học; Giấy phép liên quan đến đa dạng sinh học.
* Hồ sơ môi trường các doanh nghiệp;
* Kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường.
- Mục đích: Phục vụ quản lý đất đai tại các cấp, cung cấp
các dịch vụ công về đất đai, chia sẻ thông tin đất đai với
các ngành khác (thuế, công chứng, ngân hàng, ...
- Phạm vi: Toàn tỉnh
- Nội dung thông tin dữ liệu:
+ CSDL địa chính;
+ CSDL điều tra cơ bản về đất đai;
+ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
+ CSDL giá đất;
+ CSDL thống kê, kiểm kê đất đai;
+ CSDL thông tin hỗ trợ giao dịch bất động sản;
- Mục đích: Quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu về
khoáng sản
- Phạm vi: Toàn tỉnh
Nội dung thông tin dữ liệu:
* CSDL về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
- Thông tin, dữ liệu về Bản đồ Địa chất & Khoáng sản;
- Thông tin, dữ liệu về Mức độ điều tra Địa chất & Khoáng
sản;
- Thông tin, dữ liệu về Mỏ, điểm quặng;
- Thông tin, dữ liệu về Lỗ khoan;
- Thông tin, dữ liệu về Tai biến địa chất;
- Thông tin, dữ liệu về Địa chất cảnh quan;

Cơ quan quản lý,
vận hành thực
hiện

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù,
Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Cơ quan quản lý,
vận hành thực
hiện

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù,
Chia sẻ dữ
liệu mặc định
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CSDL khí
tượng thuỷ
văn

- Thông tin, dữ liệu về Lưu trữ Báo cáo địa chất;
- Thông tin, dữ liệu về Tài liệu Nguyên thủy;
- Thông tin, dữ liệu về Chuyên đề;
- Thông tin, dữ liệu về Quan trắc địa chất và khoáng sản.
* CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản
- Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; Khu vực cấm; Bảo vệ
Khoáng sản chưa khai thác;
- Thông tin, dữ liệu về Cấp phép hoạt động khoáng sản;
- Thông tin, dữ liệu về Quản lý hoạt động khoáng sản;
- Thông tin, dữ liệu về Thống kê, kiểm kê;
- Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản;
- Thông tin, dữ liệu về Tính tiền cấp quyền khai thác
- Mục đích: Nhằm công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ
thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định
chính sách, phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ dự báo,
phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo
đảm an ninh - quốc phòng và khai thác đa mục tiêu.
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
- Nội dung thông tin dữ liệu:
+ CSDL về quan trắc, điều tra, khảo sát KTTV, hải văn,
môi trường không khí và nước;
+ CSDL về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
+ CSDL về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh
báo khí tượng thủy văn;
+ CSDL về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh
báo khí tượng thủy văn;
+ CSDL về biến đổi khí hậu;
+ CSDL về nghiên cứu khóa học, chương trình, Dự án về
KTTV;
+ CSDL văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy
văn.

Cơ quan quản lý,
vận hành thực
hiện

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù,
Chia sẻ dữ
liệu mặc định
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- Mục đích: Quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu về
Tài nguyên nước.
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
- Nội dung thông tin dữ liệu:
* CSDL về kết quả điều tra đánh giá TNN
- Thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra, đánh giá tài
nguyên nước;
- Thông tin, dữ liệu về quan trắc tài nguyên nước;
CSDL tài
- Thông tin, dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước;
nguyên
- Thông tin, dữ liệu về bản đồ tài nguyên nước;
nước
- Thông tin, dữ liệu về bảo vệ, phòng chống khắc phục hậu
quả do nước gây ra;
- Thông tin, dữ liệu về lưu vực sông, hồ chứa;
- Thông tin, dữ liệu về thông tin - lưu trữ TNN.
* CSDL Giám sát TNN
- Thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên nước;
- Thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng và xả
nước thải vào nguồn nước.
- Mục đích: Quản lý, lưu trữ các dữ liệu về hoạt động đo
đạc bản đồ nhằm đảm bảo chất lượng, sự thống nhất và
đồng bộ của các sản phẩm đo đạc bản đồ, đáp ứng tốt nhất
mọi nhu cầu sử dụng; tránh việc đo đạc chồng chéo gây ra
CSDL Quản
những tốn kém, lãng phí.
lý hoạt động
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
đo đạc bản
- Nội dung thông tin dữ liệu:
đồ
+ CSDL cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ;
+ CSDL chứng chỉ hoạt động đo đạc bản đồ;
+ CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ;
+ CSDL sản phẩm đo đạc bản đồ.
CSDL biến - Mục đích: Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi
đổi khí hậu khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển

Cơ quan quản lý,
vận hành thực
hiện

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù,
Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Cơ quan quản lý,
vận hành thực
hiện

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù,
Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Cơ quan quản lý,
vận hành thực

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù,
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Sở Giáo dục và
Đào tạo

5

Sở Tư pháp

6

Sở Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch

nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất
hiện
lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững
quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích
cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái
đất.
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
- Nội dung thông tin dữ liệu:
+ Khối dữ liệu về thể chế, chính sách;
+ Khối dữ liệu về kế hoạch, chương trình, dự án;
+ Khối dữ liệu thể hiện mức độ và xu thế biến đổi khí hậu;
+ Khối dữ liệu thể hiện tác động của biến đổi khí hậu;
+ Khối dữ liệu về giải pháp thích ứng.
- Mục đích: Quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và lưu
trữ CSDL về giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non và
Cơ quan quản lý
Hệ thống cơ giáo dục thường xuyên, thống nhất trên phạm vi toàn
giáo dục, các cơ
sở dữ liệu quốc; bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các
sở giáo dục cập
ngành giáo CSDL quốc gia.
nhật vào phần
dục
- Phạm vi: Cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh.
mềm
- Nội dung: dữ liệu về cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất, giáo
viên, học sinh.
Mục đích: Quản lý dữ liệu tập trung về công chứng: Hợp
Quản lý
đồng chuyển nhượng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng tặng
Các phòng công
công chứng, cho,.... (biết được tình trạng pháp lý của tài sản là động sản
chứng cập nhật
chứng thực hoặc bất động sản khi phát sinh giao dịch hoặc ngăn chặn
kịp thời những tài sản đang có tranh chấp.
Quản lý di - Mục đích: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin về di
sản văn hóa sản văn hoá vật thể, phi vật thể của tỉnh nhằm đổi mới Cơ quan quản lý
vật thể, phi công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ di sản, đồng thời phục vụ thu thập, cập nhật
vật thể trên công tác quảng bá phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
dữ liệu vào phần
địa bàn tỉnh - Phạm vi: Toàn tỉnh.
mềm
Kon Tum - Nội dung: Quản lý các loại hồ sơ khoa học, danh mục di

Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù

Chia sẻ dữ
liệu mặc định

Chia sẻ dữ
liệu mặc định
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Quản lý các
hoạt động
du lịch tỉnh
Kon Tum

7

Sở Y tế

Quản lý
khám chữa
bệnh và
thanh toán
bảo hiểm y
tế

8

Sở Khoa học và
Công nghệ

Quản lý kết
quả các dự
án đề tài

tích, di sản văn hoá vật thể, phi vật thể.
- Mục đích: Quản lý các hoạt động du lịch của tỉnh nhằm
phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, hỗ trợ
doanh nghiệp du lịch kết nối, tuyên truyền giới thiệu sản
phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho các
nhà đầu tư nghiên cứu, nắm bắt thông tin về hiện trạng,
Cơ quan quản lý
chất lượng, tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn.
thu thập, cập nhật
Chia sẻ dữ
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
dữ liệu vào phần liệu mặc định
- Nội dung:
mềm
+ CSDL về tài nguyên du lịch.
+ CSDL về điểm, khu du lịch.
+ CSDL về quy hoạch du lịch.
+ CSDL về doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
+ CSDL về thống kê du lịch.
- Mục đích: Quản lý tổng thể bệnh viện, giúp tối ưu hóa
quy trình khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực y
tế.
- Phạm vi: Các bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố (đa khoa,
chuyên khoa), Trung tâm y tế tuyến huyện/thành phố, các
Dữ liệu được khởi
bệnh viện tư nhân, trạm y tế xã/phường/thị trấn.
tạo và cập nhật
- Nội dung:
Chia sẻ dữ
bởi cán bộ y tế
+ Quản lý toàn bộ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện
liệu đặc thù
của cơ sở khám
theo các quy trình của Cục Quản lý khám chữa bệnh ban
bệnh, chữa bệnh
hành.
+ Quản lý toàn bộ các nghiệp vụ khám chữa bệnh cũng
như phòng bệnh của ngành y tế tại các tuyến cơ sở (Sở Y
tế, Trung tâm y tế huyện/thành phố, các phòng khám cũng
như trạm y tế xã).
- Mục đích: Quản lý và lưu trữ thông tin các kết quả dự án Các tổ chức, cá
Chia sẻ dữ
đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp Bộ.
nhân trong và
liệu mặc định
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
ngoài tỉnh
Chia sẻ dữ

10
khoa học

- Nội dung:
+ Thuyết minh dự án đề tài khoa học.
+ Phụ lục, bảng biểu (nếu có).
+ Quy trình kỹ thuật (nếu có).
+ Mô hình chuẩn.
+ Máy móc, thiết bị (nếu có).
+ Báo cáo tóm tắt kết quả dự án đề tài khoa học.
+ Báo cáo tổng kết kết quả dự án đề tài khoa học.
+ Lưu đĩa CD.
- Mục đích: Phổ biến đến các doanh nghiệp, hiệp hội,
người sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các quyền sở
hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được bảo hộ trong và
ngoài nước.
- Phạm vi: Toàn tỉnh.
- Nội dung:
+ Gồm CSDL các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận,
nhãn hiệu tập tập thể, nhãn hiệu khác, các sáng chế, sáng
kiến, kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký bảo hộ tại
Việt Nam và nước ngoài.
Cơ quan quản lý
CSDL về sở + Tên chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thu thập, cập nhật
hữu trí tuệ tập thể, nhãn hiệu khác, các sáng chế, sáng kiến, kiểu dáng dữ liệu vào phần
công nghiệp.
mềm
+ Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn
hiệu tập tập thể, nhãn hiệu khác, các sáng chế, sáng kiến,
kiểu dáng công nghiệp.
+ Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận,
nhãn hiệu tập tập thể, nhãn hiệu khác, các sáng chế, sáng
kiến, kiểu dáng công nghiệp kiến, kiểu dáng công nghiệp.
+ Tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý,
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập tập thể, nhãn hiệu
khác, các sáng chế, sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp kiến,

liệu đặc thù

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù
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Thanh tra tỉnh

Quản lý
hoạt động
thanh tra,
kiểm tra

Ban Dân tộc

Cơ sở dữ
liệu về công
tác dân tộc
trên địa bàn

kiểu dáng công nghiệp.
+ Thời hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận,
nhãn hiệu tập tập thể, nhãn hiệu khác, các sáng chế, sáng
kiến, kiểu dáng công nghiệp kiến, kiểu dáng công nghiệp.
- Mục đích:
+ Quản lý giám sát kế hoạch, kết quả thanh tra được thông
suốt; tổ chức sắp xếp đơn vị chủ trì đối với kế hoạch trùng
lặp.
+ Quản lý thông tin các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra.
+ Tự động cập nhật số liệu thanh tra, kiểm tra theo địa
phương, đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra.
+ Cung cấp thông tin tham chiếu cho các cơ quan về công
tác thanh tra.
Các cơ quan, đơn
- Phạm vi: Các sở ban ngành, UBND cấp huyện và các
vị có trách nhiệm
đơn vị khai thác có liên quan
nhập dữ liệu của
- Nội dung:
cơ quan, đơn vị
+ Lập, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị
mình vào phần
trên địa bàn; xử lý sự chồng chéo trong công tác thanh tra,
mềm
kiểm tra.
+ Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn
tỉnh.
+ Các cơ quan, đơn vị có thể đề xuất điều chỉnh, bổ sung
kế hoạch thanh tra (nếu có) qua phần mềm.
+ Truy suất số liệu tổng hợp các cuộc thanh tra, kiểm tra
theo từng cơ quan, địa phương phục vụ công tác phê duyệt
kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổng hợp báo cáo các cấp,
ngành.
- Mục đích: Thu thập thông tin, số liệu phản ánh thực trạng Do các cơ quan
tình hình dân số và chất lượng dân số, phân bố dân cư, tiếp quản lý nhà nước
cận cơ sở hạ tầng, tình hình sản xuất, thu nhập và chi tiêu, thu thập, cập nhật
nghèo đói, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống,
dữ liệu.

Chia sẻ dữ
liệu đặc thù

Chia sẻ dữ
liệu mặc
định.
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tỉnh
Tum

Kon phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo
dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tình hình tôn
giáo, di cư tự do, khiếu kiện, an ninh nông thôn… của các
DTTS trên địa bàn tỉnh. Nhằm mục đích xây dựng và
hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng
DTTS giai đoạn 2021 - 2025.
- Phạm vi: Toàn tỉnh.

* Cơ sở dữ liệu của tỉnh được nâng cấp, bổ sung theo các quy định./.

