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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5086/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ÐỊNH
Về ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu
dùng chung của thành phố

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ ñiện tử giai ñoạn 20182020, ñịnh hướng ñến 2025;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2254/Qð-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban
nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch công nghệ thông tin thành phố ñến năm
2025;
Căn cứ Quyết ñịnh số 6179/Qð-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt ðề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở
thành ñô thị thông minh giai ñoạn 2017-2020, tầm nhìn ñến năm 2025”;
Căn cứ Quyết ñịnh số 4250/Qð-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền ñiện tử Thành phố Hồ Chí
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Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố về Triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ
sinh thái dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí Minh (giai ñoạn 1);
Xét ñề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 52/TTr-STTTT
ngày 13 tháng 11 năm 2019,
QUYẾT ÐỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tích hợp, quản lý, vận
hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn,
Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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QUY CHẾ TÍCH HỢP, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC
KHO DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 5086/Qð-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019
của Ủy ban nhân dân thành phố)

CHƯƠNG I. QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vị ñiều chỉnh
1. Quy chế này quy ñịnh việc tích hợp, quản lý, kết nối, chia sẻ, vận hành và
khai thác Kho dữ liệu dùng chung thành phố.
2. Quy chế này không áp dụng ñối với việc chia sẻ dữ liệu chứa thông tin thuộc
phạm vi bí mật nhà nước ñược quy ñịnh tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Việc chia
sẻ dữ liệu chứa thông tin bí mật nhà nước thực hiện theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng ñối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận,
huyện, phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các tổ chức, cá
nhân có các hoạt ñộng liên quan ñến Kho dữ liệu dùng chung thành phố.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Kho Dữ liệu dùng chung thành phố là nơi tích hợp các cơ sở dữ liệu của sở,

ban, ngành, quận, huyện, làm cơ sở phục vụ cho công tác dự báo chiến lược phát triển
của thành phố; cũng như triển khai các ứng dụng tích hợp phục vụ công tác ñiều hành
tổng thể của các sở, ban, ngành, quận, huyện và của thành phố; là nền tảng dữ liệu ñể
xây dựng chính quyền ñiện tử phục vụ quá trình chuyển ñổi số, hướng ñến mục tiêu
xây dựng chính quyền số; ñược lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu thành phố.
2. Dữ liệu giao dịch là dữ liệu phát sinh trong quá trình cơ quan thực hiện một
giao dịch chuyên ngành hay giao dịch quản lý nội bộ ñơn vị.
3. Dữ liệu chuyên ngành gồm dữ liệu giao dịch và các dữ liệu khác ñặc thù cho
hoạt ñộng của 01 ngành.
4. Dữ liệu dùng chung là dữ liệu gốc; hình thành trong hoạt ñộng của cơ quan
nhà nước ñược chia sẻ và sử dụng nhiều lần bởi nhiều tổ chức, cá nhân.
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5. Dữ liệu danh mục dùng chung là dữ liệu rất ít biến ñộng, ñược các cơ quan
thống nhất và sử dụng ñồng bộ trong tất cả các hệ thống ứng dụng (ví dụ: mã dân tộc,
mã giới tính, mã tỉnh/thành phố,…)
6. Dữ liệu mở là dữ liệu sẽ ñược chia sẻ cho người dân, tổ chức phi chính phủ,
doanh nghiệp thông qua các dịch vụ dữ liệu mở ñể khai thác sử dụng ñể tạo giá trị gia
tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố.
7. Quản lý Dữ liệu tổng thể (Master Data Management) là quản lý tập trung
thông tin về các dữ liệu dùng chung bao gồm ñịnh nghĩa, phân cấp, cấu trúc, xác
nhận, phiên bản cùng với các thuộc tính về ñặc tả chi tiết, bản dịch, tương quan, quan
hệ thực thể và các thông tin về dữ liệu liên quan khác.
8. Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP) là nền tảng tích
hợp, chia sẻ dữ liệu chứa các dịch vụ dùng chung ñể chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống
thông tin của các cơ quan, ñơn vị thuộc thành phố và ñóng vai trò trung gian phục vụ
kết nối các hệ thống thông tin của thành phố với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết
nối của LGSP theo kiến trúc Chính phủ ñiện tử của thành phố, phù hợp Khung kiến
trúc Chính phủ ñiện tử Việt Nam.
9. Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và ñịa
phương (NGSP) là hệ thống ñóng vai trò trung gian phục vụ kết nối giữa các hệ thống
thông tin lớn (hệ thống thông tin quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia; hệ thống thông tin
có quy mô, phạm vi từ Trung ương ñến ñịa phương), giữa các hệ thống thông tin của
các cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh khác nhau hoặc giữa các LGSP; mô hình kết nối của
NGSP theo Khung kiến trúc Chính phủ ñiện tử Việt Nam.
ðiều 4. Giá trị pháp lý của dữ liệu ñược chia sẻ
Giá trị pháp lý của dữ liệu ñược chia sẻ thực hiện theo quy ñịnh tại Mục 1,
Chương II của Luật Giao dịch ñiện tử.
ðiều 5. Nguyên tắc chung
1.Việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung phải phù
hợp với Kiến trúc Chính quyền ñiện tử thành phố.
2. Dữ liệu hình thành trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước là tài sản của thành
phố, cần ñược bảo tồn, chia sẻ và khai thác nhằm phục vụ các hoạt ñộng của cơ quan
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nhà nước hướng tới phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
3. Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu
dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố; không thu thập, tổ chức thu
thập lại dữ liệu nếu ñã ñược chia sẻ từ Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, trừ
trường hợp dữ liệu sẵn có không ñảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn chuyên ngành ñặc thù hoặc pháp luật có quy ñịnh khác.
4. Dữ liệu dùng chung của thành phố cần ñược ñồng bộ, thống nhất và có tài liệu
mô tả chi tiết. Dữ liệu dùng chung cần ñược quản lý tập trung trong hệ thống Quản lý
Dữ liệu tổng thể (Master Data Management) của thành phố.
5. Dữ liệu dùng chung của thành phố cần ñược chuẩn hoá theo ñúng theo các
yêu cầu của các Bộ ngành trung ương (nếu có) ñể có thể sẵn sàng tích hợp vào các cơ
sở dữ liệu cấp Quốc gia khi có yêu cầu.
6. Dữ liệu dùng chung phải ñảm bảo tính cập nhật và chính xác.
7. Việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung phải tuân
thủ các quy ñịnh của pháp luật về an toàn thông tin mạng.
ðiều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở hoạt ñộng kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của
cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Mua bán, chia sẻ dữ liệu vi phạm quy ñịnh tại Quy chế này và quy ñịnh của
pháp luật có liên quan.
3. Vi phạm các quy ñịnh về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả khi kết nối,
chia sẻ dữ liệu.
4. Làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ,
khai thác Kho dữ liệu dùng chung.
5. Lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục ñích xâm phạm lợi
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
6. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián ñoạn việc kết nối, chia sẻ, khai
thác Kho dữ liệu dùng chung.
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CHƯƠNG II. QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 7. ðịa chỉ truy cập Kho dữ liệu dùng chung thành phố
1. Các ñơn vị thực hiện truy cập Kho dữ liệu dùng chung của thành phố thông
qua

Cổng

thông

tin

dữ

liệu

của

thành

phố

tại

ñịa

chỉ

https://data.hochiminhcity.gov.vn/ theo tài khoản ñược cấp phát và phân quyền truy
cập dữ liệu.
2. Cổng thông tin dữ liệu của thành phố cung cấp các thông tin: các bộ dữ liệu
ñược chia sẻ; mô tả cấu trúc dữ liệu; các hướng dẫn kỹ thuật ñể khai thác dữ liệu; các
phương thức, giải pháp kỹ thuật ñể khai thác, sử dụng dữ liệu; thống kê khai thác dữ
liệu.
ðiều 8. Mô hình Kho dữ liệu dùng chung

Kho dữ liệu dùng chung của thành phố xây dựng dựa trên các nền tảng là cơ sở
dữ liệu người dân, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu bản ñồ số và cơ sở dữ
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liệu danh mục dùng chung trên cơ sở tích hợp dữ liệu, chia sẻ, dùng chung các cơ sở
dữ liệu tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.
Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác Kho dữ liệu dùng chung ñều
ñược thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP)
với cơ chế ñịnh danh, xác thực, phân quyền người sử dụng.
Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP) sẽ kết nối với Hệ
thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và ñịa phương (NGSP)
ñể tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của
các bộ, ngành, tỉnh, thành khác.
Việc truy cập, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ ñược thực
hiện qua các dịch vụ truy cập trực tuyến, di ñộng, các giao diện lập trình ứng dụng
(Application programming interface – APIs), các phương thức, giải pháp kỹ thuật
khai thác dữ liệu khác.
Một phần của Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ ñược chia sẻ cho người
dân, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp thông qua các dịch vụ dữ liệu mở ñể khai
thác sử dụng ñể tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố.
ðiều 9. Danh mục dữ liệu dùng chung
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục dữ liệu dùng chung trên Kho dữ
liệu dùng chung. Danh mục dữ liệu bao gồm ít nhất các thông tin sau:
- Các thông tin, dữ liệu dùng chung.
- ðơn vị cung cấp, cập nhật dữ liệu.
- Hình thức cập nhật dữ liệu.
- Tần suất cập nhật dữ liệu.
- ðơn vị ñược khai thác, sử dụng dữ liệu.
ðiều 10. Quy ñịnh về cung cấp, cập nhật dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng
chung
ðơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tạo lập, duy trì, cập nhật dữ liệu
cho các dịch vụ chia sẻ dữ liệu của thành phố, cung cấp các tài liệu kỹ thuật cần thiết
phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung theo danh mục dữ liệu
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dùng chung ñược quy ñịnh tại ðiều 9.
ðiều 11. Quy ñịnh về khai thác dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung
1. Các cơ quan nhà nước của thành phố ñều có thể khai thác sử dụng thông tin
trên Kho dữ liệu dùng chung vào mục ñích phục vụ tác nghiệp và ñiều hành trong
phạm vi chức năng của cơ quan mình. ðặc biệt là ñể cung cấp dịch vụ công cho
người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất nghiệp vụ chuyên ngành và phục vụ
lãnh ñạo cơ quan ra chính sách và quyết ñịnh qua thống kê, phân tích, ñánh giá, dự
báo.
2. Các cơ quan nhà nước thành phố ñược cấp tài khoản và phân quyền khai thác,
sử dụng dữ liệu dùng chung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác
dữ liệu dùng chung ngoài phạm vi quản lý cần phải ñược sự ñồng ý của Ủy ban nhân
dân thành phố.
3. Nghiêm cấm việc sử dụng số liệu từ Kho dữ liệu dùng chung vào mục ñích cá
nhân hay thương mại mà không ñược Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bằng văn
bản, ngoại trừ các dữ liệu mở ñã ñược công khai trên hệ thống
(data.hochiminhcity.gov.vn).
4. Mọi vi phạm, hành vi ñánh cắp dữ liệu, hành vi lạm dụng, sử dụng dữ liệu
không phải vì mục ñích phục vụ tác nghiệp và ñiều hành của cơ quan nhà nước hoặc
sử dụng dữ liệu vì mục ñích cá nhân hay thương mại mà không ñược sự chấp thuận
bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, phải ñược báo cáo ngay cho Uỷ ban
dân dân thành phố và sẽ ñược xử lý nghiêm theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 12. Quy ñịnh về công bố dữ liệu mở cho cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp
1. Một phần của Kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ ñược chia sẻ cho cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua các dịch vụ dữ liệu mở ñể khai thác, tạo giá trị
gia tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
ban hành quy chế về quản lý, sử dụng dữ liệu mở.
ðiều 13. Quy ñịnh về ñảm bảo an toàn thông tin Kho dữ liệu dùng chung
1. Các tổ chức, cá nhân có các hoạt ñộng liên quan ñến Kho dữ liệu dùng chung
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phải tuân thủ Quy chế về ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công
nghệ thông tin trong hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn thành phố.
2. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung chỉ ñược thực hiện
thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố.
3. Các hoạt ñộng thay ñổi về dữ liệu phải ñược ghi vào nhật ký của Kho dữ liệu
dùng chung.
ðiều 14. Kinh phí bảo ñảm Kho dữ liệu dùng chung
1. Ngân sách nhà nước thành phố ñảm bảo cho hoạt ñộng của Kho dữ liệu dùng
chung.
2. Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước thành phố bảo ñảm, các ñơn vị trực
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ñược sử dụng các nguồn hợp pháp khác ñể thực
hiện tạo lập dữ liệu, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung.
CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ
TRONG VIỆC QUẢN LÝ, TÍCH HỢP, VẬN HÀNH, KHAI THÁC
KHO DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ
ðiều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông là ñầu mối ñiều phối công tác vận hành, quản lý
và khai thác Kho dữ liệu dùng chung phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, ñáp ứng
yêu cầu của các ñơn vị sử dụng và theo quy ñịnh của pháp luật, dưới sự chỉ ñạo của
Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tích hợp, triển khai
Kho dữ liệu dùng chung hàng quý, hàng năm; công bố, cập nhật, sửa ñổi, bổ sung
danh mục dữ liệu phải chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước thành
phố nhằm phục vụ cho công tác tác nghiệp, quản lý, chỉ ñạo ñiều hành của ñơn vị.
2. Ban hành các tài liệu hướng dẫn liên quan ñến cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, cập nhật, tích hợp, quản
lý, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
3. Cấp phát, quản lý tài khoản sử dụng Kho dữ liệu dùng chung; ñịnh kỳ rà soát
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các tài khoản truy cập Kho dữ liệu dùng chung.
4. Chủ trì, tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tích hợp, cập nhật dữ liệu về
Kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành
phố theo ñịnh kỳ 3 tháng, năm và ñề xuất các cơ chế chính sách cần thiết ñể ñảm bảo
hiệu quả của việc triển khai, vận hành Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
5. ðảm bảo hạ tầng và an toàn an ninh vận hành Kho dữ liệu dùng chung của
thành phố.
ðiều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí hàng năm cho các ñơn
vị ñể triển khai các nhiệm xây dựng, tích hợp, quản lý, vận hành và khai thác
Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
ðiều 17. Trách nhiệm của các ñơn vị chủ quản dữ liệu, cung cấp dữ liệu
1. Phân công 01 cán bộ lãnh ñạo làm ñầu mối ñể phối hợp thực hiện các công
việc liên quan ñến quản lý và chia sẻ dữ liệu dùng chung.
2. Tạo lập, duy trì, cập nhật dữ liệu cho các dịch vụ chia sẻ dữ liệu của thành
phố, cung cấp các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu vào Kho
dữ liệu dùng chung theo danh mục dữ liệu dùng chung ñược quy ñịnh tại ðiều 8.
3. Bảo ñảm việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung kịp thời,
nhất quán, chính xác, ñầy ñủ và liên tục, theo ñó các dữ liệu phát sinh mới phải ñược
cập nhật về Kho dữ liệu dùng chung theo ñúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tần suất cập
nhật theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Khi triển khai các kế hoạch tạo lập cơ sở dữ liệu phải thực hiện theo ñúng các
tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông.
5. Thường xuyên cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông về tình
hình và tiến ñộ triển khai cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ñồng thời, phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông, cung cấp các tài liệu kỹ thuật cần thiết ñể thực hiện tích
hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Kho dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ cho công
tác chia sẻ, khai thác.
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ðiều 18. Trách nhiệm của các ñơn vị sử dụng dữ liệu
1. Phân công 01 cán bộ lãnh ñạo làm ñầu mối ñể phối hợp thực hiện các công
việc liên quan ñến tiếp nhận và khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
2. Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân chỉ sử dụng dữ liệu ñược chia sẻ phục vụ cho
công tác quản lý nhà nước và trong quá trình thực thi công vụ.
3. ðảm bảo an toàn bảo mật thông tin của dữ liệu trích xuất từ Kho Dữ liệu
dùng chung, tuyệt ñối không rò rĩ, chia sẻ thông tin với ñơn vị bên ngoài nếu không
có chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
4. Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông trong trường hợp phát hiện các
vấn ñề ảnh hưởng ñến kết nối, chia sẻ dữ liệu số, dữ liệu không chính xác, không
ñược cập nhật kịp thời.
CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các ñơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuân thủ và thực
hiện Quy chế này sẽ ñược xem xét khen thưởng theo quy ñịnh.
2. Mọi hành vi vi phạm các ñiều khoản trong Quy chế này, tùy theo tính
chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu
trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
ðiều 20. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các ñơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Quy
chế này tại ñơn vị.
2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, ñôn ñốc và kiểm tra các ñơn vị
và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy chế này.
3. ðịnh kỳ 3 tháng, các ñơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông
qua Sở Thông tin và Truyền thông) về tình hình triển khai xây dựng, chia sẻ, khai
thác dữ liệu; ñồng thời ñề xuất các yêu cầu phát triển, mở rộng danh mục cơ sở
dữ liệu dùng chung nhằm phục vụ cho công tác tác nghiệp, quản lý của ñơn vị.
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4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn ñề phát sinh, vướng
mắc, các ñơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

