
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số         /BDT-TTrTT Cao Bằng, ngày     tháng 01 năm 2022 
V/v Xin ý kiến đóng góp dự thảo 

Quy chế quản lý, sử dụng và khai 

thác phần mềm hệ thống thông tin 

cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc  

tỉnh Cao Bằng  

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025”; 

Căn cứ Kế hoạch số 2062/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật 

tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công văn số 559/UBND-VX ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc nhất trí chủ trương xây dựng Hệ thống thông tin cơ sở dữ 

liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan chủ quản, Ban Dân tộc tỉnh được giao 

nhiệm vụ quản lý, vận hành khai thác và sử dụng. Hiện nay, Hệ thống thông tin cơ 

sở dữ liệu công tác dân tộc đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo 

rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, 

vận hành, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu về công tác dân tộc, Ban 

Dân tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công 

tác dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

(Có dự thảo Quyết định và Quy chế gửi kèm theo). 

Ban Dân tộc tỉnh trân trọng gửi đến quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp 

ý đối với dự thảo Quyết định và Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm 

hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng. Các ý kiến 

đóng góp gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 18/02/2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh, 

trình UBND tỉnh. Quá thời hạn trên, quý cơ quan không có ý kiến phản hồi thì 

được xác định là nhất trí với dự thảo. 
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Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Thanh tra – Tuyên 

truyền, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng - Số 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063 950 441. Email: 

thanhtrabdtcb@gmail.com 

Kính mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, góp ý gửi ý kiến về Ban Dân tộc 

tỉnh để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, TTrTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

  

 

 

Bế Văn Hùng 
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Danh sách các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến 

 

- Các Sở:  Nội vụ, Tư pháp; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và 

Đào tạo, Giao thông Vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, 

Xây dựng, Y tế;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;  

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh;  

- Công an tỉnh;  

- Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
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