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TINH BA RIA - VUNG TAU Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 
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Cifi TH! 

Vtäng cir&ng lãnh dio, dy manh thirc hin "f) an phát triên irng dung 
dir hçu ye dan cir, d!nh  danh va xac thiuc diçn tir, phtic vii chuyen do. so 

quc gia giai doan 2022 - 2025, tm nhjn dn nãm 2030" trên dja bàn tinh 
Ba R!a  - Vüng Tan 

Thrc hin Quyt djnh s 06/QD-TTg ngày 06/01/2022 cüa ThU tu&ng 
ChInh phU phé duyt "Dé an phát trién tng dung Di? lieu Quoc gia ye Dan cu', 
dinh danh và xác thur diên tiphuc vu chuyên dôi so giai doan 2 022-2025, tam 
nhmn 2030" (Dê an 06/CP), Uy ban nhân dan tinh dã ban hãnh Ké h9ach so 
46/KH-UBND ngày 18/3/2022 dé chi d?o  triên khai thirc hin trén dja bàn tinh. 
Qua 08 tháng thrc hin, dã dt &rçlc nhiêu kêt qua rat quan tr9ng, Ban Chi do 
và To giUp vic thrc hin Dé an 06/CP tinh và TO cong tác th%rc hin Dê an 
06/CP cap huyn, cap xã và cap thôn âp dã tIch circ triên khai thirc hin quyêt 
1it; dc bit, lirc krçrng Cong an tinh dã phát huy tot vai trô thithng trirc tham 
miru và vai trô tiên phong, guang mu di dâu trong tO chUc thiic hin, qua do t?o 
chuyên biên tIch crc trong chuyên dOi so trén dja bàn tinh, gop phân don giãn 
hóa thu t11c hành chInh, phic vi ngthi dan và doanh nghiêp nhanh han, tOt han, 
hiu qua han, duçic nhân dan dOng tInh, Ung h, ghi nhn và dánh giá cao. 

Tuy nhiên, hin nay, vic trin khai thirc hin D an 06/CP trên dja bàn 
tinh dang bi.róc vào giai dotn then chôt cUa nãm 2022, nh.mg con mt so nhim 
vii chm tiên d, nhiêu khó khàn, vung mac dA ngày càng btc 1 rô han nhu: 
Dü lieu cOn phân tan, chira duqc két nOi chia së, chua day dU, nguy co mat an 
ninh,an toàn thông tin rnüc cao và luOn thung trrc; nguôn nhân hrc phc vi 
chuyên dOi sO, nhãt là chat krng cao cOn thiêu... Nêu không giái quyêt duqc 
nhUng van dê mâu chôt nêu trén, sê ãnhhithng den vic thrc hin mic tiêu cUa 
näm 2022 và nhirng nãm tiêp theo cUa Dê an 06/CP. 

Nguyen nhân cUa hin ch trén chU yu là do: Mt s cp Uy, ngtthi thmg 
dâu các don vj, dja phuorng chua nhn thUc dUng và day dU vj tn, vai trO, tam 
quan trçng cUa Dé an 06/CP nén quyêt tam chInh trj chua cao, triên khai con 
hng tUng, chiia mang 1i hiu qua th%rc chat; ca chê, chInh sách dào t.o, bôi 
duöng, thu hUt nguôn nhân 1irc chat krqng cao cOn nhieu kho khän... 

Can cir Nghj quy& s 13-NQ/DUCA ngày 3 0/9/2022 cUa Dãng Uy Cong 
an Trung uong ye "Tang czthng lânh dgo, day mgnh thyc hin "Dé ánpháttrién 
&ng dyng di? lieu ye dan cu', djnh danh vâ xác ths-c din t phyc vu chuyén dôi 
sO quOc gia giai dogn 2022 - 2025, tam nhIn den nám 2030" trong 4c lwoizg 
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Cong an nhán dan" vâ dé hoàn thành các mitc tiêu, nhim vt cüa D an 06/CP 
cUa ChInh phü, Kê hoch so 46/KH-UBND ngày 18/3/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh, Uy ban nhân dan tinh chi thj: 

1. Tang cung sr lãnh dto cüa các cp chinh quy&n, phát huy trách nhim 
cüa ngithi dung dâu cac c quan, dcin vj, dja phucmg trong chi do thçrc hin D 
an 06/CP, thirc hin tot ca hai vai trô thuàrng trrc tham mixu v&i cap üy, Uy ban 
nhân dan các cap và vai trô tiên phong, gi1ng mu di dâu cüa thành vién Ban 
Chi dto và To cong tác thrc hin Dé an 06/CP các cap trong to chüc thrc hin 
các nhim vi cüa Dê an theo chüc näng, nhim vi, linh virc và dja bàn quán l. 

Quán trit phuorng châm: "Pháp lut di trithc m5t bzthc và có tInh dr 
báo", bão dam các buâc di mói cüa Dê an dixçic thirc hin theo dung quy djnh 
pháp 1ut. Tp trung lãnh do, chi do rà soát, dê xuât, kiên nghj siira dôi, b 
sung, hoàn thin hành lang pháp l, nhât là xây drng quy trInh, quy djnh d thirc 
hin chuyên dôi phuorng thirc hoit dng tir thu cOng sang cong ngh, trong do, 
ixu tiên các van bàn quy phm pháp lut phic vit triên khai Dê an 06/CP, nht là 
các van bàn phic vt triên khai djch vii cong trrc tuyên, các van bàn ye djnh 
danh, xác thirc din t1r. 

Giao Cong an tinh chz trI, phi hcip vO'i Sá Tifpháp và các do'n vj có lien 
quan tham intru trién khai thwc hin. 

2. Tp trung länh do, chi dto giái quyt nhanh nht thitng tn t?i,  khó 
khän, vuung mac ye ha tang cong ngh, dü lieu, an ninh, an toàn, nhânlirc... gop 
phân thrc hin cO hiu qua các nhim vi cüa Dê an 06/CP, truâc mat là hOàn 
thành các m1c tiêu trong nãm 2022, tto nén tang dê thirc hin các nàm tiêp theo. 

Dc bit coi trQng và Iãnh do clii do thirc hin nghiêm ngt các quy djnh 
ye bão dam an ninh, an toàn h thông và d 1iu t1r cap tinh tci co sO'. Thành 1p 
ngay các To cong tác dam báo an ninh, an toàn, bào mt a t'Ing cap. H tang 
thông tin lien lc, CG yêu, tin h9c, ha tang cOng ngh phiic vi dam bão an ninh, 
an toàn bão mt phài drqc dâu tu dông b; các h thông c sO' dt lieu, h thông 
cOng ngh, phái thuO'ng xuyên dugc kiêm tra, dánh giá, giám sat thuO'ng xuyên 
và thirc hin nâng cap; con nguäi quán tn, vn hành h thông dü lieu phâi duçic 
quân 1, giám sat, kiêm tra dam bào tuân thu quy trInh, quy djnh. 

Giao SO' Thông tin truyn thông chi In, phi hqp vái các sO, ngành có 
lien quan trong xây drng, bô sung, hoàn thin h tang cOng ngh thông tin dOng 
b, hin di theo dung quy hoch ung dicing và phát triên cong ngh thông tin 
dM näm 2025, djnh hithng den näm 2030. Trithc mat, ixu tiên phôi hç'p xây 
dmg, hoàn thin ha tang phvc vi triên khai các nhim vii cüa Dê an 06/CP, nhât 
là phiic vi thrc hin Co hiu qua các djch vi cong tnirc tuyén; so hóa và tái sü 
diing kêt qua giai quyêt thu tic hành chInh trén dja bàn tinh hiu qua. 

3. Xác dinh dU 1iu dan Cu là dü lieu g6c, là tài nguyen dc bit, vic bào 
dam "ding, dü, sach, sang" có nghia song cOn, can phài duçrc duy trI thuO'ng 
xuyên, qüyt lit. Tir dü lieu d cu, mO' rIng két nOi, chia sé vói các sO', ban, 
ngành, gop phân lam giàu dt lieu, phic v%1 quân trj thông minh. Các dü 1iu 
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khác phâi duçc bô sung, cp nht theo nguyen tc "dung, dz, sach, só'ng", kt 
nôi vâi nhau dông b, thông nhât, gop phân hInh thành kho dü 1iu cüa tinh. Dy 
manh các üng diing phiic vi phát trién cong dan so trén dja bàn tinh và hoàn 
thành h sinh thai phiic vii kêt nôi, khai thác, bô sung lam giàu dü 1iu dan cu. 

Giao Cong an tinh chá trI, phOi hQp các sà ngành và Uy ban nhán dan 
các dja phuviig tham mtiii triên khai thrc hin thtràng xuyên. 

4. Dam bâo ngun nhân lrc tü cp tinh dn cp xã, nht là a cp xã, dáp 
1rng yêu cau triên khai các nhim v11 cüa Dê an O6ICP. Co chInh sách tng th 
xây dirng nguôn nhãn 1irc chat krqng cao, trong dO, cO nguôn than lirc cong 
ngh thông tin phic v11 chuyên dOi so trén dja bàn tinh nói chung và thirc hin 
Dé an 06/CP nOi riêng. Trixóc mat, nghiên ciru, de xuât ci ché dc thu dé thu 
hOt, sir ding nhân hrc chat h.rqng cao phiic v quán trj, vn hành h thông co sà 
di lieu, gän vai trách nhim cOa nguai duçrc hithng chinh sách. ChO trQng dào 
tao con nguai ye nghip vi gàn lien vâi cong ngh; bô trI can b chi buy dOng 
chuyên ngành dào tao;  rà soát sap xêp di ngü can b khi chuyên dôi tir các 
nhim vi thO cong sang thrc hin quy trInh din ti:r, dam bão cái each hành 
chinh, sir diing hiu qua nguôn nhãn lirc. 

Giao Sà N5i vu chz trI, phi hcip vüi các sO, ngành và Uy ban nhán dan 
các dja phuvng tham muu dé xuát thuv hin. 

5. U'u tiên b trI ngân sách và có cci ch linh hot trong vic du tix 
triên khai nhanh, hiu qua và dam bão tiên d cOa Dê an 06/CP. Qua trInh triên 
khai cc chê dâu tu tp trung theo dOng quy djnh cOa pháp •lu.t dê khäc phiic 
ngay nhftng ton ti,thiêu sot ye ht tang, cOng ngh, phiic vi kêt nOi d lieu, 
thrc hin các djch vi cong trrc tuyên. 

Giao Sà Tài chinh chj frI. phdi hcxp Sá Thông tin - Truyn thong, các sO, 
ngành và Uy ban nhán din các djaphu'ong tham muu, dé xuát trién khai thur hin. 

6. Dy math  cOng tác tuyên truyn, huy dng sjr tham gia tIch circ cOa 
nhân dan và cong dông doanh nghip trong triên khai, thrc hin Dé an O6ICP. 
Quan tam, chäm lo, dng viên 1irc Iugng trrc tiêp triên khai thuc hin Dê an. 
Kjp thai tuyên diicing, khen thtràng nhüng diên hInh tiên tiên, nghiêm tOc phê 
bInh, chân chinh sai pham. 

Giao SO' ThOng tin - Truyn thOng, SO' N(5i vy và các cci quan bOo ch4 
truyén thanh, truyén hInh trên dia bàn tinh tham mwu, to chic thur hin. 

7. Duy trI quyt tam chInh trj cao và bâo dam cOng tác chi dao  quyét  ha, 
nht quán, xuyên suOt tü cap tinh den cci sO, sir phOi hçip dOng b, cht chê giüa 
các dan vj. Quán tria tinh than chü dng, sang tao,  dOi mOi,dám nghi, dam lam, 
nhât là khi triên khai nhU'ng ni dung m&i, chua có tiên l trong qua trInh thirc 
hienDêan. 

8. Quán trit cho can b, cOng chOc viên éhrc, nguOi lao dng và can b, 
chin s5' 1irc lucmg vu trang than thüc day dO, sâu sac vj trI, vai trO, tam quan 
trQng cOa Dê an O6ICP. Tmg can b, cOng chüc, viên chOc ngiiäi lao dng, can 
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b, chin s lirc krqng vu trang gung mu, thirc hin các ni dung, nhim v11 

cüa Dê an ooic và tuyên truyên, vn dtng nguôi than chap hành các quy djnh 
Vé cu trü; dàng k tài khoán djnh danh diên t1r, thijc hin djch vii cong truc 
tuyên. Phái xác djnh vic thi:rc hin Dê an 06/CP là trách nhim chInh trj, trách 
nhim pháp 1, mnh lnh cong tac cüa ca h thông chinh tn; triên khai Dê an 
06/CP là mt ni dung dt phá dé thirc hin các mi:tc  tiêu chuyên dOi sO quôc gia 
và chuyên dOi sO cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

9. To chu'c thu'c hiên: 

- Yêu cu Thu truâng các sâ, ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan các 
huyn, thl xã, thành phô quán trit, nghiêm tüc triên khai thirc hin chi dao  cüa 
UBND tinh ti Chi thj nay; chju trách nhim trithc Chü tjch IJBND tinh, Truâng 
Ban Chi do thi:rc hin Dê an 06/CP tinh ye kêt qua thirc hin các nhim v11, chi 
tiêu cüa Dé an theo linh vi:rc,  dja bàn quãn i. Qua trInh thi:rc hin có khó khän, 
vuàng mac, kjp th&i báo cáo Uy ban nhân dan tinh (qua Van phông Uy ban nhân 
dan tinh và Cong an tinh) dé tong hçp và phôi hqp giãi quyêt. 

- Giao Van phông Uy ban nhân dan tinh, Cong an tinh chju trách nhim 
theo dOi, dOn doe th1rc hin Chi thj; djnh kS'  báo cáo tInh hInh, két qua triên khai 
thi:ic hin Chi thj ti các cuc h9p thiRmg k' và dt xuât caUy ban nhân dan 
tinh, cUng nhu các cuc hçp chuyên dé ye Dê an 

No'inhân: 
- Thixông trixc Tinh üy (dé bao cáo); 
- Thithng tnrc HIDND tinh (dé báo cáo); 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Các sâ, ban, ngânh thuc UBND tinh; 
- UBND các huyn, thi xa. thành phô; 
- Luu: VT,Tfl. 

Nguyen Van Th9 
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