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Số:             /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục dữ liệu mở  

của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy 

định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số     

108/TTr-STTTT ngày 17/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dữ liệu mở của cơ 

quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn (có Danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động ổn 

định Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số của tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 

liệu, khai thác hiệu quả các thông tin, dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu mở của cơ 

quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn. 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ 

liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn khi có phát sinh, thay đổi trong 

quá trình triển khai thực tế. 

c) Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu 

kỹ thuật về kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cổng khai thác dữ liệu chuyển 

đổi số của tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 

d) Chủ trì, xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh 

đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong và 

ngoài tỉnh; hỗ trợ các sở, ban, ngành đăng tải, cập nhật, quản lý các thông tin 
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về dịch vụ chia sẻ dữ liệu. 

2. Các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu mở 

của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, quy định 

nội dung dữ liệu được phép chia sẻ, đảm bảo phù hợp với quy định về cơ sở dữ 

liệu thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy 

định về tổ chức quản lý, chia sẻ dữ liệu mở thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất 

nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà 

nước tỉnh Lạng Sơn và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 

c) Cập nhật, bổ sung dữ liệu, danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý 

lên Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số trong thời hạn không quá 03 tháng kể 

từ thời điểm công bố dữ liệu. 

d) Đề xuất xây dựng, điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin đã có để bảo 

đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số 

của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, TH, TTTT; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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