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QUẬN SƠN TRÀ 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v triển khai sử dụng chính thức  

Nền tảng Công dân số TP. Đà Nẵng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn Trà, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc quận; 

- Ủy ban nhân dân các phường; 

- Các trường THCS, TH, Mầm non trên địa bàn quận. 

 

 UBND quận Sơn Trà nhận được Công văn số 2236/STTTT-CNTT ngày 12 

tháng 9 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc 

triển khai triển khai sử dụng chính thức Nền tảng Công dân số thành phố Đà 

Nẵng. Nhằm thúc đẩy quá trình hình thành Công dân số - một hợp phần quan 

trọng của cả lĩnh vực Xã hội số, Kinh tế số và Chính quyến số theo Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quyết 

định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố; Sở Thông tin 

và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng Nền tảng Công dân số My Portal (tại 

địa chỉ https://congdanso.danang.gov.vn hoặc https://myportal.danang.gov.vn và 

tích hợp trên app DaNang Smart City).  

Để triển khai sử dụng chính thức Nền tảng Công dân số thành phố Đà 

Nẵng đạt hiệu quả, UBND quận Sơn Trà thông tin và có ý kiến như sau: 

1. Nền tảng Công dân số TP. Đà Nẵng, bao gồm: 

a) Hồ sơ công dân số cho mỗi người dân do người dân đăng ký và được hệ 

thống cấp phát tài khoản nhằm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ trong quá trình người 

dân sử dụng dịch vụ công; tài khoản công dân số do công dân quản lý và sử 

dụng các dữ liệu này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc 

không nộp thêm thành phần hồ sơ đã có.  

Mỗi người dân có 01 mã QR duy nhất (theo chuẩn quốc gia) các thông tin 

được mã hóa để người dân sử dụng trong các giao dịch dịch vụ công (dịch vụ 

với chính quyền, doanh nghiệp: điện, nước, môi trường, y tế, giáo dục, ngân 

hàng; kiểm soát vào/ra...).  

b) Thông tin của người dân được bảo mật theo mô hình 04 lớp do Bộ 

TT&TT quy định; xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP (tương tự như các Ngân 

hàng đang áp dụng cho khách hàng giao dịch thanh toán).  

Đến nay, sau thời gian sử dụng thí điểm, Nền tảng Công dân số đã có hơn 

240.000 tài khoản công dân số (kế thừa 180.000 tài khoản công dân điện tử 

người dân trước đây).  

(Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và Tờ rơi giới thiệu chi tiết gửi 

kèm theo Công văn này như tại Phụ lục)  

https://congdanso.danang.gov.vn/
https://myportal.danang.gov.vn/
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2. UBND quận đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai 

chính thức sử dụng Nền tảng Công dân số TP. Đà Nẵng, cụ thể: 

a) Các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai để mỗi cá nhân đăng ký 

mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số cho bản thân và các 

thành viên gia đình; có thống kê số liệu kết quả hàng tháng để cung câp, báo cáo 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quận và thành phố.  

- Có văn bản triển khai cho các đơn vị trực thuộc thuộc quản lý ngành, 

lĩnh vực để đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số cho 

nhân viên mình.  

- Liên hệ để Sở TT&TT cung cấp kết nối để sử dụng, kế thừa Tài khoản 

số và Hồ sơ công dân số trong cung cấp dịch vụ, tiện ích, thông tin cho người 

dân để kịp thời, thuận lợi.  

b) UBND các phường triển khai để Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp 

hướng dẫn, hỗ trợ từ người dân trên địa bàn đăng ký mới hoặc cập nhận thông 

tin, dữ liệu Hồ sơ công dân số; cũng như sử dụng trong đời sống hàng ngày của 

mình; có thống kê số liệu kết quả hàng tháng để cung cấp, báo cáo Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số quận và thành phố; đồng thời tổ chức truyền thông rộng rãi, 

thường xuyên về các chức năng, dịch vụ đem lại cho người dân.  

Đồng thời có văn bản triển khai cho các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh thuộc trên địa bàn để đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ 

liệu Hồ sơ công dân số.  

Từ tháng 9/2022, Sở TT&TT sẽ tổ chức lồng ghép các nội dung giới 

thiệu, hướng dẫn sử dụng Nền tảng Chuyển đổi số tới người dân, đặc biệt là các 

Tổ Công nghệ số cộng đồng. Đề nghị UBND các phường tích cực phối hợp, tạo 

điều kiện cử các thành viên tích cực của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa 

phương tham gia để lan tỏa ứng dụng đến cộng đồng. 

Lưu ý: Thông tin về hướng dẫn sử dụng, vui lòng gọi *1022, 3831022; về 

phối hợp hoặc hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ: 0236 3840 125 (Phòng Công nghệ 

thông tin) hoặc 091 1212 888 (Lãnh đạo Sở) 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương 

quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND quận (A.Việt); 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Việt 
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Phụ lục 

TỜ RƠI TÓM TẮT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỀN TẢNG CÔNG DÂN 

SỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-VHTT ngày      /9/2022 của UBND quận Sơn Trà)  

 

 

Hình 1: Hướng dẫn các chức năng Nền tảng công dân số 
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Hình 2: Hướng dẫn tóm tắt cài đặt ứng dụng 
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