S Thông tin và Truyn thông thành ph va cho bit, nhm thúc y quá trình hình thành Công dân s - mt
hp phn quan trng ca lnh vc Xã hi s, Kinh t s và Chính quyn s, t ngày 12-9-2022, S TT&TT chính thc
trin khai s dng nn tng Công dân s - My Portal ti a ch https://congdanso.danang.gov.vn/;
https://myportal.danang.gov.vn; nn tng cng ã c tích hp trên ng dng DaNang Smart City.

S TT&TT cho bit, sau thi gian s dng thí im, n nay, Nn tng Công dân s ã có hn 240.000 tài khon
công dân s.
Nn tng Công dân s bao gm: H s công dân s cho mi ngi dân do ngi dân ng ký và c h thng cp phát
tài khon nhm tích hp, ng b, lu tr trong quá trình ngi dân s dng dch v công; Tài khon công dân s do
công dân qun lý và s dng các d liu này s dng dch v tip theo, không phi khai báo li hoc không np
thêm thành phn h s ã có.
Mi ngi dân có 01 mã QR duy nht (theo chun quc gia) các thông tin c mã hóa ngi dân s dng trong
các giao dch dch v công (dch v vi chính quyn, doanh nghip: in, nc, môi trng, y t, giáo dc, ngân
hàng; kim soát vào/ra...). Thông tin ca ngi dân c bo mt theo mô hình 04 lp do B TT&TT quy nh; xác
thc ng nhp s dng qua OTP (tng t nh các Ngân hàng ang áp dng cho khách hàng giao dch thanh
toán).

Nn tng Công dân s - My Portal c truy cp ti a ch https://congdanso.danang.gov.vn/ hoc
https://myportal.danang.gov.vn
Lãnh o S TT&TT ngh các c quan, t chc, các phng, xã s dng chính thc nn tng Công dân s mi cá
nhân ng ký mi hoc cp nhn thông tin, d liu H s công dân s cho bn thân và các thành viên gia ình.
Trên c s ó thng kê s liu kt qu hàng tháng cung cp, báo cáo Ban Ch o Chuyn i s thành ph. ng thi,
có vn bn trin khai cho các n v trc thuc thuc qun lý ngành, lnh vc ng ký mi hoc cp nhn thông tin, d
liu H s công dân s cho nhân viên mình. Liên h S TT&TT cung cp kt ni s dng, k tha Tài khon s và
H s công dân s trong cung cp dch v, tin ích, thông tin cho ngi dân kp thi, thun li.
Cùng vi ó, UBND qun, huyn, phng, xã cng tp trung trin khai T công ngh s cng ng trc tip hng dn, h
tr t ngi dân trên a bàn ng ký mi hoc cp nhn thông tin, d liu H s công dân s cng nh s dng trong i sng
hàng ngày ca mình. ng thi, có thng kê s liu kt qu hàng tháng cung cp, báo cáo Ban Ch o Chuyn i s
thành ph. Song song ó phi t chc truyn thông rng rãi, thng xuyên v các chc nng, dch v em li cho ngi
dân; có vn bn trin khai cho các n v trc thuc, doanh nghip, h kinh doanh thuc trên a bàn qun, huyn
ng ký mi hoc cp nhn thông tin, d liu H s công dân s.

Theo S TT&TT, t tháng 9-2022, S s t chc lng ghép các ni dung gii thiu, hng dn s dng Nn tng Chuyn
i s ti ngi dân, c bit là các T Công ngh s cng ng. S TT&TT ngh UBND các phng, xã tích cc phi hp,
to iu kin c các thành viên tích cc ca T Công ngh s cng ng ti a phng tham gia lan ta ng dng n cng
ng.
Tài liu Hng dn s dng Nn tng công dân s MyPortal có th xem ti:
- Phiên bn e-book: https://huongdan.1022.vn/myportal/
- Ti bn pdf theo ng dn: https://bit.ly/HDSDMYPORTAL
- Hoc quét mã QR bên di:

Thông tin h tr, vui lòng gi: *1022 hoc 3831022.
Theo danang.gov.vn.

