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Đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân
và của doanh nghiệp

MỤC
TIÊU
CHUNG

Phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến 2030
Quy mô lớn, phạm vi rộng, lợi ích thiết thực, hiệu
quả lâu dài

Lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu

05 NHÓM TIỆN ÍCH

1

Phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVCTT

2

Phục vụ phát triển kinh tế xã hội

3

Phục vụ công dân số

4

ĐỀ ÁN 06

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác,
làm giàu dữ liệu dân cư

5

Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp

05 NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1

Hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp dịch vụ số
liên quan đến thông tin dân cư

2

Phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC TT

3

Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

4

ĐỀ ÁN 06

Phục vụ phát triển công dân số

5

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác,
bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

CÁC NHIỆM VỤ BỘ, NGÀNH PHẢI CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đề án phát triển
ứng dụng dữ liệu
về dân cư, định
danh và xác thực
điện tử phục vụ
việc chuyển đổi
số quốc gia giai
đoạn 2022 – 2025
(ĐỀ ÁN 06)

13 nhiệm vụ
chung

63 nhiệm vụ cụ thể
từng bộ, ngành

ĐỀ ÁN
06

25 dịch vụ
công thiết
yếu

CÁC NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BỘ, NGÀNH
STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Thời gian hoàn thành

1.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án

Tháng 01/2022

2.

- Thành lập Tổ công tác
- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDL quốc
gia về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và phát triển KT-XH.

Tháng 01/2022

3.

4.

5.

6.

7.

- Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến
thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối,
chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Tháng 3/2022
Tại BPMC cấp bộ, cấp
tỉnh từ 1/6/2022; cấp
huyện từ 01/12/2022;
cấp xã từ 01/6/2023

- Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải
quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử
Năm 2022
của bộ, ngành, địa phương; tích hợp, cung cấp 100% các DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia
trong năm 2022.
- Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống thông tin Năm 2022 và các năm
cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định
tiếp theo
danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và làm giàu CSDL
quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC theo hướng dẫn Năm 2022 và các năm
tiếp theo
của VPCP; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC.

CÁC NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BỘ, NGÀNH
Thời gian hoàn
thành

STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

8.

- Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và số hóa hồ
sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số
468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021.

9.

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, ĐGH TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và
chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDL quốc gia về dân cư với Cổng DVC quốc gia, hệ thống thông tin
giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC
theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư.

Năm 2022

10.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên
quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành mình.

Năm 2022 và các
năm tiếp theo

11.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh thông tin trong quá trình
chuyển đổi số.

Thường xuyên

12.

- Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện
Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

ngày 22 hàng tháng

13

- Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

Năm 2022 - 2025

Tháng 02/2022

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG, BỘ NGÀNH
1. Nhóm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về phát triển,
cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

12 nhóm nhiệm vụ
(BCA 8; BTC 01;
BKHCN 01; BTTTT 01;
BTP 01)

17 nhóm nhiệm vụ
2. Nhóm phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến

3. Nhóm phục vụ phát triển kinh tế xã hội

(VPCP 5; BCA 8;
BTC 01; BTP 01;
BKHĐT 01; BTTTT 01)

04 nhóm nhiệm vụ
(BCA 04)

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG, BỘ NGÀNH

4. Phục vụ phát triển KT-XH

06 nhóm nhiệm vụ
(BCA 02; BQP 03; BTTTT 01)

20 nhóm nhiệm vụ
5. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai
thác, bổ sung làm giàu dữ liệu

6. Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo

(BTC 02; BKHĐT 01; BTP 02; BTNMT 01;
TTCP 01; BKHCN 01; BNV 01; BYT 02;
BGTVT 01; BLĐTBXH 01; BGDĐT 01;
BNNPTNN 01; BQP 01; BHXHVN 01;
TANDTC 02; VKSNDTC 01;
BCA phối hợp thực hiện 20 nhiệm vụ )

04 nhóm nhiệm vụ
(BCA 03; BKHĐT 01)

TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU

DVC
phải
hoàn
thành
trong
tháng
3/2022

BỘ TƯ PHÁP

BỘ CÔNG AN

03 dịch vụ công:
- Đăng ký khai sinh;
- Đăng ký kết hôn;
- Đăng ký khai tử

11 dịch vụ công:
- Cấp lại, đổi thẻ
CCCD;
- Đăng ký thường trú;
- Đăng ký tạm trú;
- Khai báo tạm vắng;
- Thông báo lưu trú;
- ….

Đang triển khai

Đã hoàn
thành
06/11 DVC

TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU

DVC
phải
hoàn
thành
trong
tháng
5/2022

VPCP

Tái cấu trúc quy trình đối với 02 nhóm DVC Liên thông

BHXH

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn
thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Bộ Tài chính

Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng
ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

Bộ TNMT

ĐKý biến động về QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất do thay đổi thông tin người được cấp GCN

Bộ GTVT

Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Bộ Tư pháp

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Bộ GD-ĐT

Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển
đại học, cao đẳng

Bộ LĐ-TB&XH

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

TẬP TRUNG HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 5/2022
- Các Bộ, ngành tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 25 DVC theo
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Quyết định 468/QĐ-TTg và Quyết
định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của TTCP theo hướng kết nối
với CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia và chuyên ngành,
Cổng DVC quốc gia để tự động điền thông tin, chia sẻ tài liệu đã
số hóa hoặc là kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị khác
- Các Bộ tích hợp đầy đủ thông tin về việc giải quyết hồ sơ TTHC
trên Cổng DVC quốc gia để chia sẻ cho các địa phương quản lý,
giám sát, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công
này trên địa bàn tỉnh, thành phố

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Các bộ, ngành, địa phương rà soát ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các cơ quan thực hiện, hoàn thành trong tháng 3/2022.
Đối với 25 Dịch vụ công thiết yếu
Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành kết nối giữa CSDL hộ tịch điện tử với Hệ thống một cửa điện tử
cấp tỉnh để tránh việc cán bộ, công chức phải thực hiện thao tác 02 lần trên 02 Hệ thống.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp với Bộ Công an, VPCP để tái cấu trúc quy trình, kết nối,
tích hợp, xây dựng phần mềm, cung cấp DVCTT trên Cổng DVC quốc gia. Các địa phương phối hợp
với Bộ Tài nguyên và Môi trường để kết nối tích hợp giữa HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh, CSDL đất đai
của tỉnh trong thực hiện dịch vụ này.
Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai nhân rộng toàn
quốc; phối hợp với các địa phương để kết nối, tích hợp với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ
cho tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.
Bộ Y tế chỉ đạo các Cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền trên toàn quốc cấp giấy khám sức khỏe điện
tử để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ chung
1. Các bộ, ngành, địa phương rà soát lại những nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án để thực hiện,
đảm bảo tiến độ, trong đó phải đảm bảo được một số tiêu chí như:
(1) Về hạ tầng, hệ thống CNTT; vấn đề về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.
(2) Về Biểu mẫu, quy trình thực hiện.
(3) Bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện và phục vụ cho quản trị, vận hành.

2. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, ĐGH TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối
và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về dân cư với Cổng DVC Quốc gia, HTTT giải quyết
TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo
nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ chung (tiếp)
3. Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông
tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của
3 cấp chính quyền theo quy định tại
Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
ngày 06/12/2021
4. Tăng cường truyên truyền đến người dân về lợi ích thực hiện TTHC trên
môi trường điện tử để thúc đẩy việc sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3,4 trên
các Cổng DVC quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung cấp 25
DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông
- Sớm có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ ký số từ
xa (Smart CA) để thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử.
- Ban hành văn bản hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an
ninh, an toàn đối với các hạng mục dự án công nghệ thông tin cần ưu tiên
triển khai theo Đề án 06 làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xác định
nhu cầu đầu tư, dự toán kinh phí thực hiện.
- Phối hợp với Bộ Công an đánh giá, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC các cấp.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung cấp 25
DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia (tiếp):
2. Bộ Y tế hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn
quốc số hoá các giấy tờ, kết quả TTHC để thực hiện dịch vụ công trực
tuyến; kết nối, cung cấp dữ liệu khám sức khỏe vào CSDL của Bộ, kết
nối với Bộ Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam,...
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp với Bộ Công an, Văn
phòng Chính phủ để tái cấu trúc quy trình, kết nối, tích hợp, xây dựng
phần mềm, cung cấp DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung cấp 25
DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia (tiếp):
4. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành kết nối giữa Cơ sở dữ liệu hộ
tịch điện tử với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để tránh việc cán
bộ, công chức phải thực hiện thao tác 02 lần trên 02 Hệ thống.
Sớm có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện tái
cấu trúc quy trình nghiệp vụ 4 dịch vụ công trực tuyến: Đăng ký khai
sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Cấp lý lịch tư pháp, tích hợp
lên Cổng dịch vụ công của Bộ Tư pháp, Cổng Dịch vụ công quốc gia
bảo đảm tiến độ theo Đề án 06.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung cấp 25
DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia (tiếp):
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện phần mềm đăng ký dự
thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm
tích hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
Chủ động phối hợp với Bộ Công an trong tạo lập, tích hợp sử dụng tài khoản
định danh điện tử cho toàn bộ học sinh, sinh viên, giáo viên và công chức, viên
chức ngành giáo dục. Trước mắt ưu tiên triển khai tích hợp phục vụ công tác tổ
chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư
phạm.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung cấp 25
DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia (tiếp):
6. Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam rà soát, bổ sung các quy định, triển khai các giải pháp kỹ thuật
kết nối, chia sẻ với nền tảng thanh toán điện tử, các trung gian thanh toán trên
Cổng dịch vụ công quốc gia, các cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa
phương bảo đảm việc đối soát, hoàn trả lại phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành
chính cho người dân, doanh nghiệp khi không thực hiện được thủ tục hành
chính trên môi trường điện tử.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung
cấp 25 DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia (tiếp):
7. Bộ Giao thông vận tải phối hợp phối hợp với các địa phương để kết nối,
tích hợp với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ cho tiếp nhận hồ sơ
trực tiếp.
Khẩn trương triển khai tích hợp với các API xác thực, khai thác thông tin cá
nhân từ CSDL quốc gia về dân cư (theo hướng dẫn của VPCP tại văn bản số
761/VPCP-KSTT) để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện TTHC.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đối với nhiệm vụ cụ thể từng bộ, ngành triển khai cung cấp 25
DVC thiết yếu lên Cổng DVC Quốc gia (tiếp):
8. Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư quy định, hướng dẫn để các địa phương
thực hiện việc lưu trữ hồ sơ điện tử giải quyết TTHC đã được số hóa theo
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 468/QĐTTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đổi mới việc thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Xin trân trọng cảm ơn!

