
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHẢ LẠI

Số:        /TB-UBND

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

        Phả Lại, ngày        tháng  3 năm 2022

THÔNG BÁO
 Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung 
tỉnh Hải Dương;

UBND phường Phả Lại thông báo về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ 
liệu dùng chung tỉnh Hải Dương. (có Danh mục kèm theo). 

Vậy UBND phường Phả Lại thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 
để thuận tiện trong giao dịch./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Cán bộ, công chức;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nhàn



DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số  686 /QĐ-UBND ngày  21 /3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

1 Công an tỉnh Cơ sở dữ liệu 
về dân cư

Mục đích: Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí 
khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến; không phải chứng 
thực, nộp giấy tờ liên quan đến công dân (sổ 
hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, chứng minh 
thư nhân dân…) mỗi khi thực hiện thủ tục 
hành chính; không phải cung cấp, kê khai 
thông tin một cách thủ công, nhiều lần; công 
chức xử lý hồ sơ thuận tiện, nhanh chóng, 
không phải nhập dữ liệu thủ công trên các 
phần mềm khác nhau.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Trước mắt sử dụng dịch vụ xác 
thực thông tin công dân nhằm xác thực thông 
tin công dân khi tạo mới tài khoản trên Cổng 
dịch vụ công; xác thực tài khoản công dân 
khi đã có trong hệ thống; xác thực thông tin 
công dân tại bộ phận một cửa nhằm đơn giản 
hóa bản giấy các giấy tờ liên quan như: 
chứng minh thư, căn cước công dân, sổ hộ 
khẩu…; xác thực thông tin công dân khi cán 
bộ thụ lý hồ sơ… và các dữ liệu khác theo 
quy định của chủ quản dữ liệu.

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL quốc gia về 
dân cư của Bộ Công 
an.

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định

2 Văn phòng
UBND tỉnh

Cổng Thông 
tin điện tử 
tỉnh Hải 

Mục đích: tích hợp, cung cấp thông tin về các 
lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; 
tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến 

Do các cơ quan quản 
lý thu thập, cập nhật 
và tự đăng lại từ một 

Dữ liệu mở



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Dương của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh. 
Nội dung: cung cấp thông tin, hoạt động của 
lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện, xã.

số nguồn tin cho phép

3 Văn phòng
UBND tỉnh

Cơ sở dữ liệu 
về thủ tục 
hành chính

 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: cung cấp 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; thông tin về dịch vụ công 
trực tuyến; tổng hợp, thống kê tình hình giải 
quyết thủ tục hành chính; các danh mục hồ 
sơ, biểu mẫu; thông tin các thủ tục hành 
chính liên thông, tích hợp, cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng UBND 
tỉnh cập nhật dữ liệu 

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

4 Văn phòng
UBND tỉnh

Công báo 
điện tử tỉnh 
Hải Dương

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: đăng tải, cập nhật thông tin về văn 
bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 
tỉnh ban hành.

Văn phòng UBND 
tỉnh cập nhật dữ liệu 

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định

5 Văn phòng
UBND tỉnh

Hệ thống 
thông tin báo 

Mục đích: triển khai kịp thời, thống nhất, 
khoa học và hiệu quả nội dung về thực hiện 

Các cơ quan, đơn vị 
sử dụng hệ thống có 

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định;



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

cáo tỉnh Hải 
Dương

chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà 
nước theo quy định tại Nghị định số 
09/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 
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 tỉnh Hải 
Dương

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

- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù 

6 Văn phòng
UBND tỉnh

Hệ thống 
Quản lý văn 
bản và điều 

hành

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 
công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; 
hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, 
viên chức; tăng cường sử dụng văn bản điện 
tử thay thế văn bản giấy trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước. 
Phạm vi: các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh. 
Nội dung: 
- Quản lý toàn bộ văn bản đến, văn bản đi, 
văn bản nội bộ, lưu trữ điện tử (trừ văn bản 
mật). 
- Gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, 
đơn vị có sử dụng hệ thống quản lý văn bản 
và điều hành để xử lý văn bản điện tử trên 
môi trường mạng

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

7 Sở Thông tin và Cổng dịch vụ Mục đích: triển khai tập trung, thống nhất Dữ liệu được cập Chia sẻ dữ liệu 



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Truyền thông công và Hệ 
thống thông 
tin một cửa 
điện tử của 

tỉnh

trong các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc 
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 
trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. 
Nội dung: 
- Quản lý danh mục, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục 
hành chính. 
- Quản lý hồ sơ, tài liệu. 
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành 
chính. 
- Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành 
chính. 
- Điều hành, tác nghiệp. 
- Liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia.

nhật, số hóa tại Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công, các sở, 
ban, ngành và UBND 
cấp huyện, cấp xã 
trong quá trình tiếp 
nhận, giải quyết và trả 
kết quả giải quyết 
TTHC

mặc định 

8 Sở Thông tin và 
Truyền thông

Hệ thống
thư điện tử 

công vụ

Mục đích: giúp cán bộ, công chức, viên chức 
của các cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước dưới 
dạng thư điện tử. 
Phạm vi: các sở, ban, ngành; UBND cấp 
huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 Nội dung: trao đổi thông tin, công việc hành 
chính qua hệ thống thư điện tử công vụ của 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Cán bộ, công chức, 
viên chức được cấp tài 
khoản đăng nhập để 
cung cấp dữ liệu 

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định

9 Sở Thông tin và 
Truyền thông

Nền tảng tích 
hợp, chia sẻ 

Mục đích: tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các 
hệ thống thông tin của tỉnh, kết nối với Nền 

Dữ liệu được khởi tạo 
và cập nhật bởi cơ 

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

dữ liệu 
(LGSP)

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 
(NGSP); chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 
thông tin có liên quan.
 Phạm vi: các cơ quan nhà nước trên địa bàn 
tỉnh 
Nội dung: 
- Quản lý danh mục bảng mã điện tử của các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
- Quản lý người dùng tập trung. 
- Quản lý danh mục các cơ sở dữ liệu dùng 
chung của tỉnh. 
- Quản lý các tài nguyên cơ sở dữ liệu, dịch 
vụ dùng chung của tỉnh. Chia sẻ và kết nối 
các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ 
thống thông tin quốc gia, bộ, ngành trung 
ương

quan quản lý - Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù

10 Sở Nội vụ

Cơ sở dữ liệu 
cán bộ, công 
chức, viên 

chức

Mục đích: quản lý thông tin cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 
Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: 
- Tin học hóa công tác tổ chức quản lý nhân 
sự trong các cơ quan hành chính nhà nước.
- Quản lý nhân sự, cán bộ, công chức, viên 
chức của các cơ quan, đơn vị. 
- Dữ liệu, thông tin cán bộ, công chức, viên 
chức có được từ phần mềm quản lý hồ sơ cán 
bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

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 
- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù

11 Sở Nội vụ Cơ sở dữ liệu 
chấm điểm 

Mục đích: Phần mềm chấm điểm chỉ số cải 
cách hành chính, chấm điểm mức độ hoàn 

Các cơ quan, đơn vị 
sử dụng hệ thống có 

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

chỉ số Cải 
cách hành 

chính của các 
sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
huyện, thị xã, 

thành phố

thành nhiệm vụ là công cụ nhằm hỗ trợ cho 
công tác quản lý, thu thập dữ liệu, đưa ra kết 
quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính, 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng 
năm của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố.
Phạm vi: toàn tỉnh 
Nội dung: Thông qua phần mềm, các đơn vị 
có thể thực hiện thu thập, báo cáo dữ liệu 
nhanh chóng theo các quy định thống nhất và 
nhất quán ở mọi cấp.

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

12 Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Cơ sở dữ liệu 
về đăng ký 

doanh nghiệp

Mục đích: Khai thác thông tin Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, xác 
thực, xác minh thông tin doanh nghiệp; hỗ trợ 
tự động điền vào các mẫu biểu điện tử của 
dịch vụ công.
Phạm vi : Toàn tỉnh
Nội dung: Khai thác trạng thái xử lý, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
thông tin về các doanh nghiệp đã đăng ký 
hoạt động trên địa bàn tỉnh và các dữ liệu 
khác theo quy định của chủ quản dữ liệu.

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL về Đăng ký 
doanh nghiệp của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư.

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

13 Bảo hiểm xã hội tỉnh Cơ sở dữ liệu 
về Bảo hiểm

Mục đích: Nhằm cung cấp chính xác, kịp thời 
thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản 
lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ  
CSDL Quốc gia về 
Bảo hiểm của Bảo 
hiểm xã hội Việt 

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



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Khai thác thông tin về hộ gia đình, 
cá nhân tham gia bảo hiểm; thông tin thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và các dữ liệu 
khác theo quy định của chủ quản dữ liệu.

Nam.

14 Sở Tài nguyên
và Môi trường

Cơ sở dữ liệu 
về Đất đai

  Mục đích: Cung cấp thông tin về đất đai nói 
riêng, tài nguyên và môi trường nói chung cho 
các sở, ban, ngành, địa phương; cho Trung tâm 
IOC, Cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ công 
tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công 
thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Phát 
triển các ứng dụng về quản lý đất đai (LIS) được 
hiệu quả, đảm bảo đồng bộ.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Khai thác bản đồ số, dữ liệu danh mục 
dùng chung lĩnh vực đất đai, thông tin quy hoạch 
đất đai, hiện trạng sử dụng đất đai, phát triển các 
ứng dụng về quản lý đất đai của tỉnh Hải Dương 
và các dữ liệu khác theo quy định của chủ 
quản dữ liệu.

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL quốc gia về 
Đất đai của Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường.

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

15 Sở Y tế

CSDL nền 
tảng tiêm 
chủng, xét 

nghiệm 
COVID-19

Mục đích: Khai thác dữ liệu tiêm chủng và 
xét nghiệm Covid – 19 của tỉnh Hải Dương 
phục vụ phòng, chống dịch được hiệu quả.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Khai thác thông tin về tiêm chủng 
và xét nghiệm Covid - 19 của tỉnh Hải Dương 
theo quy định của chủ quản dữ liệu.

- Nguồn dữ liệu chia 
sẻ, kết nối, thu thập từ 
CSDL quốc gia về 
tiêm chủng, xét 
nghiệm; 
- Cán bộ y tế tỉnh Hải 
Dương nhập dữ liệu 

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

16 Sở Tư pháp Cơ sở dữ liệu 
về Hộ tịch

 Mục đích: Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ 
công/ Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 

- Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Dương với Hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch và hồ sơ khai sinh, cấp thẻ 
BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi của Bộ Tư pháp để 
tránh tình trạng phải nhập hồ sơ trên 2 phần 
mềm.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ 
công/ Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 
Dương với Hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch và hồ sơ khai sinh, cấp thẻ 
BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Khai thác thông 
tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành 
chính về hộ tịch của tỉnh Hải Dương và hồ sơ 
khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi 
và các dữ liệu khác theo quy định của chủ 
quản dữ liệu.

CSDL quốc gia về Hộ 
tịch của Bộ Tư pháp

- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù

17 Sở Tư pháp
Cơ sở dữ liệu 
về  Lý lịch tư 

pháp

 Mục đích: Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ 
công/ Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 
Dương với Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp 
trực tuyến của Bộ Tư pháp để tránh tình trạng 
phải nhập hồ sơ trên 2 phần mềm.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Phạm vi khai thác, sử dụng dữ liệu: Sở Tư 
pháp; các đơn vị sử dụng hệ thống Cổng dịch 
vụ công/ Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 
Dương tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp phiếu lý 
lịch tư pháp.
Nội dung: Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ 
công/ Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 

- Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL cấp phiếu lý 
lịch tư pháp trực 
tuyến của Bộ Tư 
pháp. - Chia sẻ dữ liệu 

mặc định 
- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Dương với Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư 
pháp; Khai thác thông tin trạng thái xử lý, trả 
kết quả thủ tục hành chính về cấp phiếu lý 
lịch tư pháp trực tuyến và các dữ liệu khác 
theo quy định của chủ quản dữ liệu.

18 Sở Tài chính

CSDL về mã 
số đơn vị có 
quan hệ với 
ngân sách

Mục đích: Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ 
công/Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 
Dương với Hệ thống cấp mã số đơn vị có 
quan hệ với ngân sách của Bộ Tài chính để 
tránh tình trạng phải nhập hồ sơ trên 2 phần 
mềm.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ 
công/Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hải 
Dương với Hệ thống cấp mã số đơn vị có 
quan hệ với ngân sách; Khai thác thông tin 
trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành 
chính về cấp mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách và các dữ liệu khác theo quy định 
của chủ quản dữ liệu.

- Nguồn dữ liệu chia 
sẻ, kết nối, thu thập từ 
CSDL cấp mã số đơn 
vị có quan hệ với 
ngân sách của Bộ Tài 
chính

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù

19 Sở Tài chính
Cơ sở dữ liệu 

về quản lý 
Giá

Mục đích: Cải tiến quy trình nghiệp vụ giúp 
tăng cường tính hiệu lực trong công tác quản 
lý giá; đảm bảo tính chính xác, đồng bộ minh 
bạch, thống nhất, tiết kiệm, hiểu quả; đồng 
thời hình thành CSDL về lĩnh vực quản lý 
giá, thẩm định giá, công bố giá và cung cấp 
số liệu, báo cáo đến CSDL Quốc gia về quản 
lý Giá.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh

- Các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh có trách 
nhiệm nhập dữ liệu 
của đơn vị mình lên 
hệ thống và dữ liệu 
chia sẻ, kết nối với 
CSDL Quốc gia về 
quản lý Giá của Bộ 

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Nội dung: Dữ liệu về mức giá hàng hóa, dịch 
vụ; Dữ liệu về thẩm định giá tại địa phương 
và các dữ liệu khác theo quy định của chủ 
quản dữ liệu.

Tài chính

20 Sở Tài chính

Cơ sở dữ liệu 
về thu chi 
ngân sách 
nhà nước

Mục đích: Cải tiến quy trình tổng hợp số liệu 
thu chi NSNN giúp tăng cường hiệu quả 
trong công tác thẩm tra và quyết toán NSNN 
của đơn vị dự toán cấp 1, cấp 4 đồng bộ minh 
bạch, thống nhất, tiết kiệm, hiểu quả; đồng 
thời hình thành CSDL thu chi NSNN toàn 
tỉnh bao gồm cả CQTC và các đơn vị quan hệ 
NSNN và liên thông, tích hợp với hệ thống 
CSDL Quốc gia về Thu chi NSNN.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Dữ liệu về thu chi NSNN từ Hệ 
thống TABMIS và từ các đơn vị có sử dụng 
NSNN

- Các cơ quan, đơn vị, 
có quan hệ ngân sách 
trên địa bàn tỉnh có 
trách nhiệm nhập dữ 
liệu của đơn vị mình 
lên hệ thống  và dữ 
liệu chia sẻ, kết nối 
với CSDL Thu chi 
NSNN của Bộ Tài 
chính

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định

- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù

21 Sở Tài chính
Cơ sở dữ liệu 

về quản lý 
Tài sản công

Mục đích: Thống nhất quy trình quản lý tổng 
hợp, sử dụng tài sản công đối với toàn bộ các 
đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh và liên thông, 
tích hợp với hệ thống CSDL Quốc gia về tài 
sản công.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Dữ liệu về các loại tài sản công 
(đất, nhà, ô tô, các loại tài sản khác), công cụ 
dụng cụ từ các đơn vị có sử dụng NSNN

- Các đơn vị trực tiếp 
quản lý, sử dụng tài 
sản nhập dữ liệu tài 
sản của đơn vị mình 
quản lý lên hệ thống 
và dữ liệu chia sẻ, kết 
nối với CSDL quản lý 
tài sản công của Bộ 
Tài chính

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

- Chia sẻ dữ liệu 
đặc thù

22 Sở Xây dựng Cơ sở dữ liệu 
về Quy hoạch

  Mục đích: Phục vụ quản lý Quy hoạch chung 
xây dựng, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy 
hoạch chuyên ngành.

Thực hiện số hóa 
(Scan) và GIS hóa các 
sản phẩm đồ án quy 

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 
- Chia sẻ dữ liệu 



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Thông tin Quy hoạch chung xây 
dựng, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch 
chuyên ngành số hóa dạng JPG và GIS và các 
dữ liệu khác theo quy định của chủ quản dữ liệu

hoạch do Sở Xây 
dựng thực hiện và 
quản lý

đặc thù

23 Sở Giáo dục
và Đào tạo

Cơ sở dữ liệu 
ngành giáo 
dục và đào 

tạo về trường, 
lớp, học sinh

  Mục đích: Cung cấp, chia sẻ thông tin về quy 
mô mạng lưới trường, lớp, học sinh. 

 Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh 
 Nội dung: Khai thác thông tin quy mô mạng 

lưới trường, lớp, học sinh và các dữ liệu khác 
theo quy định của chủ quản dữ liệu.

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL ngành Giáo 
dục và Đào tạo của 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hải Dương

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

24 Sở Giáo dục
và Đào tạo

Cơ sở dữ liệu 
văn bằng, 
chứng chỉ

Mục đích: Cung cấp, chia sẻ thông tin về việc 
quản lý văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

  Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh 
  Nội dung: Khai thác thông tin về văn bằng, 

chứng chỉ. Phục vụ tra cứu của các tổ chức, 
cá nhân về văn bằng, chức chỉ và các dữ liệu 
khác theo quy định của chủ quản dữ liệu. 

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL quản lý văn 
bằng, chứng chỉ của 
Sở Giáo dục và Đào 
tạo; Thu thập và cập 
nhật theo các kỳ thi 
hằng năm; Cập nhật 
theo danh sách công 
nhận tốt nghiệp

- Chia sẻ dữ liệu 
mặc định

25 Sở Giao thông
vận tải

Cơ sở dữ liệu 
về cấp giấy 
phép lái xe

  Mục đích: Cung cấp, chia sẻ thông tin về đào tạo, 
sát hạch, cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trên 
phạm vi toàn tỉnh Hải Dương.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Khai thác thông tin về công tác đào 
tạo, sát hạch, cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe 
trên phạm vi toàn tỉnh Hải Dương và các dữ liệu 

Nguồn dữ liệu chia sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL cấp giấy phép 
lái xe ngành Giao 
thông - Vận tải của 
Bộ Giao thông vận tải 
và Sở Giao thông vận 

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 



STT
CƠ QUAN QUẢN 
LÝ, VẬN HÀNH

TÊN CƠ SỞ 
DỮ LIỆU MÔ TẢ DỮ LIỆU

CƠ CHẾ THU 
THẬP, CẬP NHẬT 
NGUỒN DỮ LIỆU

HẠNG MỤC 
DỮ LIỆU

khác theo quy định của chủ quản dữ liệu. tải Hải Dương

26 Sở Giao thông
vận tải

Cơ sở dữ liệu 
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 uỷ quyền.

  Phạm vi dữ liệu: Hệ thống đường tỉnh, quốc lộ 
giao uỷ quyền (sau nâng mở rộng phạm vi cả hệ 
thống đường đô thị và đường huyện).

  Nội dung: Khai thác 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 sẻ, 
kết nối, thu thập từ 
CSDL kết cấu hạ tầng 
giao thông của Sở 
Giao thông vận tải 
Hải Dương.

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

27
Sở Lao động, 
Thương Binh

và Xã hội

Cơ sở dữ liệu 
về thị trường 

lao động

Mục đích: Chia sẻ thông tin về thực trạng lao 
động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua 
từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định 
chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực phù hợp thị trường lao động; Thông tin về 
thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề 
và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao 
động làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và 
bố trí hợp lý nguồn nhân lực. 
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh 
Nội dung: Khai thác thông tin về thị trường 
lao động trên phạm vi toàn tỉnh Hải Dương.

UBND cấp xã có 
trách nhiệm thu thập 
số liệu thông tin cung 
lao động; UBND cấp 
huyện có trách nhiệm 
thu thập thông tin cầu 
lao động; Sở Lao 
động Thương binh và 
Xã hội nhập và quản 
lý thông tin, chuyển 
tải dữ liệu cung, cầu 
lao động của tỉnh vào 
hệ thống Cơ sở dữ 
liệu thị trường lao 
động Quốc gia theo 
hướng dẫn của Bộ 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định 

28 Sở Văn hóa, Thể thao Cơ sở dữ liệu Mục đích: Cung cấp, chia sẻ thông tin về việc Nguồn dữ liệu chia sẻ, Chia sẻ dữ liệu 
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và Du lịch làng, khu dân 
cư văn hóa

xây dựng phong trào làng, khu dân cư văn 
hóa.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh 
Nội dung: Khai thác thông tin, số liệu các 
làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa hàng 
năm.

kết nối, thu thập 
CSDL từ quyết định 
công nhận khu, điểm 
du lịch của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh.

mặc định

29 Sở Nông nghiệpvà 
Phát triển nông thôn

Cơ sở dữ liệu 
về bản đồ thổ 
nhưỡng, nông 
hóa phục vụ 
thâm canh, 
chuyển đổi 
cơ cấu cây 

trồng và quản 
lý sử dụng 

bền vững tài 
nguyên đất 

nông nghiệp 
tỉnh Hải 
Dương

Mục đích: Cung cấp được thực trạng và tiềm 
năng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải 
Dương về số lượng và chất lượng, mức độ 
thích hợp đất đai của các cây trồng chính 
trong tỉnh dựa trên tiềm năng và các yếu tố 
hạn chế của đất đai, định hướng sử dụng khai 
thác bền vững tài nguyên đất sản xuất nông 
nghiệp tỉnh Hải Dương trên cơ sở bố trí cơ 
cấu cây trồng hợp lý và sử dụng phân bón 
hiệu quả phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
và thâm canh hiệu quả. Cung cấp bản đồ số 
tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải 
Dương trực tuyến.
Phạm vi dữ liệu: Toàn tỉnh
Nội dung: Khai thác dữ liệu về bản đồ thổ 
nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử 
dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp 
tỉnh Hải Dương

Cơ sở dữ liệu công 
khai trên website. Dữ 
liệu được cập nhật từ 
kết quả phân tích mẫu 
chuyên dùng và quan 
trắc theo kế hoạch 
định kỳ

Chia sẻ dữ liệu 
mặc định

30
Các Sở, Ban, Ngành, 

UBND cấp huyện, 
cấp xã

Cơ sở dữ liệu 
các Cổng/ 

Trang thông 
tin điện tử

Mục đích: Cung cấp thông tin hoạt động của 
Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn  
tỉnh.

Do các cơ quan, đơn 
vị chủ quản thu thập, 
cập nhật và tự đăng 
lại từ một số nguồn 

Dữ liệu mở
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Phạm vi: Toàn  tỉnh
Nội dung: Khai thác thông tin về hoạt động 
của cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp 
tỉnh, cấp huyện đến cấp xã.

tin cho phép
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