DANH MỤC 63 NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG BỘ, NGÀNH VÀ 25 DVC THIẾT YẾU TRIỂN KHAI THEO ĐA 06
I. Về Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
Tổng: 12 nhiệm vụ, trong đó:
Bộ công an: 08 nhiệm vụ;
Bộ Tài chính: 01 nhiệm vụ;
Bộ Khoa học và Công nghệ: 01 nhiệm vụ;

Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ;
Bộ Tư pháp: 01 nhiệm vụ.

STT
1
2

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể
Ban hành Thông tư quy định về danh mục, sản phẩm được khai
thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ban hành Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa
CSDL quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, CSDL quốc
gia, CSDL chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương.

Đơn vị phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa
phương liên quan

Tháng
01/2022

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa
phương liên quan

Tháng
9/2022

Các bộ, ngành, địa
phương liên quan
Các bộ, ngành, địa
phương liên quan

Tháng
5/2022
Tháng
5/2022

Các bộ, ngành, địa
phương liên quan

Tháng
12/2022

Đơn vị chủ trì

3

Trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an

4

Trình CP ban hành Nghị định định danh và xác thực điện tử.

Bộ Công an

5

Trình Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định số
137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 theo hướng bổ sung quy định
về quản lý, vận hành, khai thác CSDL quốc gia về dân cư theo
trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Công an

6

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Căn cước công dân và các văn
bản hướng dẫn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo
điều kiện phát triển Chính phủ số trong thời gian tới.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa
phương liên quan

Tháng
5/2023

7

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất XD Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa
phương liên quan

Năm 2024

8

Xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ liệu công
dân qua khai thác CSDL quốc gia về dân cư; qua việc kết nối, chia
sẻ khai thác dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo
đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu.

Bộ Công an

Bộ, ngành, địa phương,
tổ chức, doanh nghiệp
có liên quan

Năm 2024

9

Ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí được khai thác từ CSDL quốc gia về dân cư, Căn Bộ Tài chính
cước công dân

Bộ Công an

10

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
trên nền CSDL quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công
an trong khuôn khổ các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm
cấp quốc gia.

Bộ, ngành, địa phương,
tổ chức, doanh nghiệp
có liên quan

11

Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích Bộ Thông tin
hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng và Truyền
thông
tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

12

Đánh giá rà soát các văn bản pháp luật để triển khai định danh và
xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công Bộ Tư pháp
dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID.

Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ
Công an

Tháng 3/2022

Thường
xuyên

II. Về phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Tổng: 17 nhiệm vụ, trong đó:
Văn phòng Chính phủ: 05 nhiệm vụ;
Bộ công an: 08 nhiệm vụ;
Bộ Tài chính: 01 nhiệm vụ;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 nhiệm vụ;

Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ;
Bộ Tư pháp: 01 nhiệm vụ.

STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

1

Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia
sẻ dữ liệu dân cư từ CSDL quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định
danh và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống
đánh giá việc giải quyết TTHC của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đơn vị chủ trì
Văn phòng
Chính phủ

Đơn vị phối
hợp

Thời gian
hoàn thành

Bộ Công an

Tháng
6/2022

2

Tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh
Văn phòng
nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng DVC quốc gia và CSDL
Chính phủ, Bộ
thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết TTHC
Tài chính
lĩnh vực thuế

Bộ Công an

Tháng
01/2022

3

Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia
sẻ giữa CSDL quốc gia về dân cư với Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông
Văn phòng
tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin
Chính phủ
công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại
các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an,
các bộ ngành,
địa phương
liên quan

Tháng
02/2022

4

Hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ
(đơn giản hóa biểu mẫu, giấy tờ) các thủ tục hành chính khi đã kết nối
với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc tích hợp, kết nối, chia sẻ Văn phòng
dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết
định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.

5

Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc đổi mới
Văn phòng
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Chính phủ
thao quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm
2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021.

6

Triển khai, phát triển, nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, bảo
đảm đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng
11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực
điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn
cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

7

Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ Bộ Tư pháp dùng chung hạ tầng
của ngành Công an trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân
tại cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

8

9

Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân
số (VNEID) trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế,
bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn
cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…
Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư để lưu trữ, quản lý các dữ liệu liên quan đến công dân trong
trường hợp chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Công an

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Bộ Công an

Văn phòng
Chính phủ, Các
bộ, ngành, ĐP

Tháng
6/2022

Bộ Công an

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Thường
xuyên

Bộ Công an

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Năm 2022

Tháng
3/2022

10

Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ
Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực,
tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính,
cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an,
Văn phòng
Chính phủ

Các bộ, ngành,
địa phương

11

Xây dựng quy trình cấp định danh cá nhân cho công dân đăng ký
khai sinh tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Tư pháp

Bộ Công an

Bộ Công an,
Văn phòng
Chính phủ

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Năm 2022

Bộ Công an,
Tòa án nhân dân
tối cao

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Năm 2022

Bộ Công an,
Tòa án nhân dân
tối cao

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Năm 2023

12

13

14

15

16

17

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa 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 thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các
thông tin đã có trong CSDL quốc gia về dân cư.
Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị
can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân
để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến.
Triển khai kết nối CSDL quốc gia về dân cư với hệ thống quản lý án điện
tử của Tòa án nhân dân xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên
quan đến đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng hoặc xác minh
thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của Tòa án điện tử.
Điều phối, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kết nối chia sẻ dữ
liệu, sự tuân thủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành,
địa phương theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020
của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung
hạn cho dự án nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo thực hiện các nội dung theo Đề án.
Trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự
toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương
để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và
các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Thông tin và
Truyền thông
Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Bộ Tài chính

Tháng
3/2022

III. Nhóm phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Tổng: 04 nhiệm vụ của Bộ công an.

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối
hợp

Thời gian
hoàn thành

1

Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước
công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất
là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản,
nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử…), tài chính, viễn
thông, điện, nước.

Bộ Công an

Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Tháng
9/2022

2

Xây dựng mô hình, tổ chức triển khai hoạt động định danh và xác thực điện
tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội với việc tham gia mạnh mẽ từ các doanh
nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

Bộ Công an

Tháng
01/2023

3

Xây dựng phương án để các tổ chức định danh và xác thực điện tử thực
hiện việc kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh
vực của đời sống, xã hội đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng định danh và xác thực điện tử do
Bộ Công an cung c ấp.

Bộ Công an

Tháng
01/2023

4

Xây dựng nền tảng kết nối ký số, hỗ trợ xác thực các doanh nghiệp trong
cung cấp chứng thư số cho các ứng dụng giao dịch điện tử, liên thông với
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an

Tháng
6/2023

STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

IV. Phục vụ phát triển công dân số
Tổng: 06 nhiệm vụ, trong đó:
Bộ công an: 02 nhiệm vụ;

Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ;
Bộ Quốc phòng: 03 nhiệm vụ.

Đơn vị phối
hợp

Thời gian
hoàn thành

STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

1

Bắt đầu cung cấp định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân sử
dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, bộ, ngành xác thực và đảm
bảo.

Bộ Công an

Tháng
3/2022

2

Xây dựng, nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của
các hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân,
định danh và xác thực điện tử, chứng thực chữ ký số để đảm bảo thực
hiện các mục tiêu của đề án. Trong đó, chú trọng vào việc đầu tư mở
rộng cho việc thu thập, quản lý toàn diện sinh trắc học về con người
để phù hợp với xu hướng và hiệu quả quản lý dân cư.

Bộ Công an

Tháng
6/2023

3

Bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành,
phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn
định, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ Bộ Thông tin và
liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu Truyền thông
chuyên ngành, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước phục vụ
phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển
đổi số tại Việt Nam.

4

5

6

Cung cấp chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan, cán bộ, công chức, Bộ Quốc
viên chức khi tham gia vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống phòng
thông tin điện tử các cấp.
Bộ Quốc
Cung cấp giải pháp ứng dụng mật mã đảm bảo xác thực, bảo mật cho
phòng
các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính.
Tham gia giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật cho các hệ thống thông Bộ Quốc
tin: Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục phòng
hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

V. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu
Tổng: 20 nhiệm vụ, trong đó:
Bộ công an: đồng chủ trì 20 nhiệm vụ;
Bộ Tài chính: 02 nhiệm vụ;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 nhiệm vụ;

Bộ Tư pháp: 02 nhiệm vụ;
Bộ Tài nguyên và Môi trường: 01
Thanh tra Chính phủ: 01 nhiệm vụ;
Bộ Khoa học và Công nghệ: 01 nhiệm vụ;
Bộ Nội vụ: 01 nhiệm vụ;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 nhiệm vụ;
Bộ Giao thông vận tải: 01 nhiệm vụ;
Bộ Y tế: 02 nhiệm vụ;
Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 nhiệm vụ;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 nhiệm vụ;
Bộ Quốc phòng: 01 nhiệm vụ;
Bảo hiểm xã hội Việt nam: 01 nhiệm vụ;
Tòa án nhân dân tối cao: 02 nhiệm vụ;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 nhiệm vụ.

STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối
hợp

Thời gian
hoàn thành

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

VPCP và các
Bộ Công an,
Bảo hiểm xã hội bộ, ngành, ĐP
liên quan
Việt nam

Tháng
3/2022

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Công an,
Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
4/2022

3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ Công an,
Bộ Tài nguyên
và Môi trường

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
6/2022

4

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu quốc gia về tài chính.

Bộ Công an,
Bộ Tài chính

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
12/2022

5

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở
dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở
dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.

Các bộ, ngành,
địa phương

Năm 2022

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở
dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ.

Bộ Công an,
Thanh tra Chính
phủ
Bộ Công an, Bộ
Khoa học và
Công nghệ

Các bộ, ngành,
địa phương

Năm 2022

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
12/2023

1

2

Bộ Công an, Bộ
Nội vụ

8

9

10

Bộ Công an,
Bộ Tài chính

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
3/2022

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Công an, Bộ
Y tế

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
3/2022

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện.

Bộ Công an, Bộ
Giao thông vận
tải

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
3/2022

Bộ Công an, Bộ
Tư pháp

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
3/2022

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu thuế.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi
11

phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư
pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức
hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự.

12

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu an sinh xã hội.

13

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án.

14

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu về giáo dục và đào tạo.

Bộ Công an, Bộ VPCP và các
Lao động bộ, ngành, ĐP
Thương binh và liên quan
Xã hội
Bộ Công an,
VPCP và các
Tòa án nhân dân bộ, ngành, ĐP
tối cao
liên quan
VPCP và các
Bộ Công an, Bộ
Giáo dục và Đào bộ, ngành, ĐP
liên quan
tạo

Tháng
3/2022
Tháng
4/2022
Tháng
12/2022

15

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở
dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.

16

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở
dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với
công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp,
thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên
chức trong ngành.

17

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ
sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

18

19

20

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ
sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộc tịch điện tử, Cơ sở
dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch,
Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ
liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân
sự nói chung.
Dữ liệu dân cư được tạo lập thành các bộ dữ liệu khác nhau, cho phép
triển khai các dịch vụ đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội
theo quy định của pháp luật.

Tích hợp dữ liệu tiêm chủng phòng ngừa Covid-19, người bị nhiễm
virus đã khỏi bệnh, kết quả xét nghiệm theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

VPCP và các
Bộ Công an,
Tòa án nhân dân bộ, ngành, ĐP
liên quan
tối cao
VPCP và các
Bộ Công an,
bộ, ngành, ĐP
Viện kiểm sát liên quan
nhân dân tối cao
Bộ Công an, Bộ
Nông nghiệp và
Phát triển nông
thôn

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng, Bộ
Tư pháp

VPCP và các
bộ, ngành, ĐP
liên quan

Tháng
12/2022

Tháng
12/2022

Tháng
6/2023

Thường
xuyên

Bộ Công an

Bộ Y tế

Tháng
12/2022

Bộ Công an

VI. Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo
Tổng: 04 nhiệm vụ, trong đó:
Bộ Công an: 03 nhiệm vụ;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 nhiệm vụ.
STT

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

1

Thực hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích dân số đảm bảo nhanh chóng,
chính xác, tiết kiệm chi phí nhà nước.

Bộ Công an,
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

2

Xây dựng, triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) trên
nền tảng bản đồ số, phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã
hội, quốc phòng, an ninh và các chính sách khác.

Bộ Công an

3

Xây dựng cơ chế mở để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khai thác
thông tin tổng hợp, phân tích từ IOC của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân
cư góp phần hoạch định chính sách theo yêu cầu.

Bộ Công an

4

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia chỉ đạo
các bộ, ban ngành địa phương bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và
trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, chính
quyền điện tử, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
và bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Công an

Đơn vị phối
hợp
Văn phòng
Chính phủ và
các bộ, ngành,
địa phương
liên quan
Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan
Các bộ, ngành,
địa phương
liên quan

Thời gian
hoàn thành
Tháng
12/2022

Tháng
12/2022
Tháng
12/2022

Thường
xuyên

