
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:           /UBND-VP8 
V/v thu thập, rà soát thông tin dữ 

liệu về tổ chức bộ máy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng  10 năm 2022 

                         
 

          Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh 

và xác thực điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ 

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; Nghị định số 472020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

09/4/2020 về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước. 

Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-BNV ngày 02/3/2022 của Bộ Nội vụ ban 

hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/02/2022 về 

triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 

ban hành danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

Để phục vụ cho việc quản lý, cập nhật kịp thời và có thông tin dữ liệu chính 

xác về tổ chức bộ máy tích hợp vào Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định 

(sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị) chỉ đạo thực hiện các công việc: 

- Thu thập thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật thông tin về tổ chức bộ máy khi có sự 

thay đổi, điều chỉnh thông tin. 

 

https://sonoivu.namdinh.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-co-2976
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-co-2976
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-viec-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-co-2976
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-47nd-cp-cua-chinh-phu-ngay-0942020-ve-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-2819
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-47nd-cp-cua-chinh-phu-ngay-0942020-ve-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-cua-co-quan-nha-nuoc-2819
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2. Về đối tượng thu thập, rà soát thông tin dữ liệu 

- Cơ quan hành chính (sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố). 

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc UBND tỉnh; trực thuộc sở, ban 

ngành; trực thuộc UBND cấp huyện; trực thuộc chi cục và tương đương. 

3. Mẫu Phiếu thu thập thông tin dữ liệu: (Có mẫu phiếu đính kèm) 

- Đối với Cơ quan hành chính sử dụng mẫu phiếu Mẫu 1-TCBM/SNV2022. 

- Đối với Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng mẫu phiếu Mẫu 2-TCBM/SNV2022. 

4. Trình tự và thời gian thực hiện 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có văn bản triển khai hướng dẫn thu thập, rà 

soát thông tin về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian thực hiện: 

Tháng 10/2022.  

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra thông tin về tổ chức bộ máy 

của cơ quan, đơn vị mình đã khai trên phiếu thu thập thông tin, ký, đóng dấu vào 

cuối phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông trên phiếu, chuyển phiếu 

thu thập thông tin (đã ký và đóng dấu) về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; cơ quan 

quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu của đơn vị 

trực thuộc, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), thời gian thực hiện: 

Tháng 11/2022.  

- Thông tin tổng hợp được nhập trên file Excel (kèm văn bản này, hoặc tải về 

từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ https://sonoivu.namdinh.gov.vn) gửi về địa 

chỉ cchc.namdinh@gmail.com. 

b) Sở Nội vụ 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện thu thập, rà soát thông tin dữ 

liệu về tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị. 

- Nhận và kiểm tra phiếu thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị. 

- Tổng hợp, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy theo đúng 

quy định. 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định 

nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Lưu: VP1, VP8.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phạm Đình Nghị 

 

https://sonoivu.namdinh.gov.vn/
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