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HƯỚNG DẪN CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA 
PHƯƠNG KẾT NỐI CSDLQGvDC

Hà Nội, ngày 31/03/2022



BỘ CÔNG ANBỘ CÔNG AN

TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
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Ngày 29/01/2022, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số
761/VPCP-KSTT gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn kết nối, tích hợp
chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục
hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Để triển khai kết nối đến Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư các
đơn vị cần điều chỉnh các hệ
thống thông tin do đơn vị mình
quản lý để khai thác 03 dịch vụ:

Xác nhận số định danh cá nhân và
chứng minh nhân dân

Xác thực thông tin hộ gia đình

Tra cứu thông tin công dân

1

2

3
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MÔ HÌNH KẾT NỐI
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Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ ngành, địa phương kết 
nối CSDLQG về dân cư qua nền tảng VDXP của Văn Phòng Chính phủ sử dụng 
02 máy chủ bảo mật SS Server
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CÁC BƯỚC KẾT NỐI TRÊN MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM
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Bước 1: Bộ, ngành, địa phương gửi yêu cầu đăng ký sử dụng
dịch vụ để tổ chức kiểm thử kết nối trên môi trường thử nghiệm. 
C06 tạo nhóm hỗ trợ kỹ thuật trên Telegram: DCQG – Tên đơn
vị kết nối. Phiếu đăng ký gửi qua mail: ketnoidancu@gmail.com

Bước 2: C06 mở cấu hình trên máy chủ bảo mật cho
phép máy chủ của đơn vị kết nối được phép gọi tới
(qua API); cung cấp tài khoản cho đơn vị tích hợp; 
kiểm tra kết nối giữa 02 hệ thống.

Bước 3: BNĐP phối hợp C06 xây dựng, hoàn thiện
API kết nối đã đăng ký. Tổ chức thử nghiệm các
dịch vụ trên môi trường kiểm thử.
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KIỂM TRA AN NINH, AN TOÀN TRƯỚC KHI KẾT NỐI
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Bước 1: Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin 
theo Phiếu khảo sát đánh gia bảm đảm an ninh, an 
toàn thông tin (Ban hành kèm Kế hoạch số 490 ngày
22/11/2021 và Công văn số 1658/CV-TCTTKĐA ngày
24/3/2022)

Bước 2: C06 phối hợp với Cục An ninh mạng và
PCTP sử dụng CNC, Cục kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức
kiểm tra ANAT thông tin theo lịch (Đối với địa
phương theo Công văn số 1335 ngày 16/3/2022; Đối
với Bộ ngành trao đổi trực tiếp C06 thống nhất lịch).

Bước 3: Các đơn vị cập nhật bản vá, để kiểm tra lại
(nếu có lỗ hổng bảo mật sau kiểm tra lần 01). Đơn vị
kiểm tra ANAT có Biên bản xác nhận bảo đảm an 
ninh, an toàn thông tin.
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HOÀN THIỆN THỦ TỤC CHUYỂN SANG MÔI TRƯỜNG CHÍNH THỨC
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1. Đăng ký sử dụng dịch vụ được cung cấp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2. Cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức (đơn vị quản
lý hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

3. Danh sách tài khoản đăng ký sử dụng khai thác dịch vụ dân cư (do đơn vị quản lý hệ
thống kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trích xuất trên hệ thống)

4. Văn bản xác nhận bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của hệ thống công nghệ
thông tin do đơn vị kiểm tra đánh giá
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ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
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2. Đối với hệ thống tại địa phương:
Đơn vị chủ quản hệ thống gửi các thủ tục nêu trên về Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính
về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh để tập hợp, theo dõi. Phòng Cảnh sát Quản lý hành
chính về trật tự xã hội tiếp nhận, rà soát hồ sơ và gửi Cục CSQLHC về TTXH đề xuất kết
nối chính thức.

1. Đối với hệ thống tại cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ:
Đơn vị chủ quản hệ thống gửi các thủ tục nêu trên về Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công

an (47 Phạm Văn Đồng, P. Mai dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) để hoàn thiện hồ sơ và đề xuất
kết nối chính thức.
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XIN CẢM ƠN
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


