
SƠ ĐỒ 1: QUY CHUẨN CHUNG TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 
 

Tiền đề triển khai các năm tiếp theo, nếu không hoàn 

thành nguy cơ Đề án 06 thất bại 

Nhóm Pháp lý 

 

Hạ tầng CNTT và an ninh an toàn bảo mật 

Theo hướng dẫn 1552 của Bộ TTTT 

1. Hạ tầng phần cứng: 

- Đường truyền băng thông rộng; 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo truyền dẫn 

ổn định. 

- Liên thông giữa cổng DVC, hệ thống 1 cửa với phần 

mềm xử lý nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Chuẩn hóa cổng DVC, thống nhất theo cấu trúc 

chung. 

- Cung cấp chữ ký số chuyên dùng công cộng. 

- Hệ thống trung tâm điều hành IOC phục vụ chỉ đạo 

điều hành. 

2. Số hóa 

- Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành được hoàn thành để tạo bộ dữ liệu dùng chung 

- Phần mềm tiện ích, dễ sử dụng phù hợp với nhiều 

thiết bị. 

- Số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa, kết quả giải 

quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá 

nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. 

3. An ninh an toàn bảo mật 

- Đảm bảo an ninh an toàn cấp độ 3. 

- Đảm bảo nguồn nhân lực quản trị hệ thống cơ sở dữ 

liệu và quản trị người dùng. 

 
 

1. Ban hành 02 Nghị định (Bảo vệ 

dữ liệu cá nhân; định danh và xác 

thực điện tử); 06 thông tư. 

2. Văn bản pháp luật liên quan đến 

tái cấu trúc TTHC, quy trình điện 

tử, tích hợp các giấy tờ vào hệ 

thống định danh điện tử. 

3. Các văn bản liên quan đến kết 

nối chia sẻ và tạo lập dữ liệu dùng 

chung. 

4. Các văn bản liên quan quy định 

về phí, lệ phí, giá. 

5. Pháp lý liên quan đến khai thác, 

sử dụng dữ liệu dùng chung và dữ 

liệu chuyên ngành phục vụ phát 

triển KT-XH. 

  
 
 
 
 

Niềm tin Người dân và doanh nghiệp 

1. Bảo vệ dữ liệu, chống lộ lọt thông tin, không 

mất dữ liệu. 

2. Thụ hưởng các DVC trực tuyến mức độ 3 

và mức độ 4; Cắt giảm các thủ tục hành chính; 

thành phần hồ sơ khi được kết nối với 

CSDLQG về DC; không phải kê khai lại thông 

tin của mình khi thực hiện các DVC; Một lần 

đăng ký sử dụng nhiều DV liên thông. 

3. Được cung cấp chữ ký số, định danh điện tử 

để thực hiện trên môi trường điện tử. 

4. Tích hợp các giấy tờ công dân trên hệ thống 

định danh điện tử. 

5. Được hưởng các tiện ích từ dữ liệu dân cư 

và CCCD, định danh điện tử khi được kết nối 

với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Ví dụ: 

vay tín chấp, hưởng chế độ an sinh xã hội, 

không phải tạo lập tài khoản trên DVC khi đã 

có tài khoản định danh điện tử; …); tiết giảm 

được các nguồn lực (đối với doanh nghiệp), 

cắt giảm các loại chi phí, công khai minh bạch 

thời gian giải quyết các TTHC,… 

 
 
 

NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 NĂM 2022 

 

Nhận thức 

 

1. Thành lập Tổ công tác 

từ TW đến địa phương (5 

cấp). 

2. Ban hành Kế hoach 

triển khai hoạt động 

3. Ban hành Quy chế hoạt 

động 

4. Người đứng đầu quyết 

liệt chỉ đạo, chủ động tổ 

chức triển khai tại địa 

phương trên cơ sở tận 

dụng các điều kiện hiện 

có của địa phương. 
 
 
 
 

Các Bộ, BHXHVN và 

63 UBND thực hiện 
 
 

Bộ: thực hiện 

các nhiệm vụ 

1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Địa phương: 

thực hiện các 

nhiệm vụ 2, 4, 5 
 
 
 

Các Bộ và 63 UBND 

thực hiện  
 
 



SƠ ĐỒ 2.1: NHIỆM VỤ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THEO ĐỀ ÁN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HẠ TẦNG 

1. Đối với các đơn vị đã có hệ thống, Bộ Công an rà soát, đảm bảo an ninh an toàn tổ chức triển 

khai kết nối, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin để làm sạch dữ liệu 

2. Xây dựng phương án hỗ trợ đặt hạ tầng, thiết bị và quản trị đối với các đơn vị không đảm 

bảo yêu cầu về quản trị, vận hành hệ thống. 

3. Bộ Công an, Tài Chính, Bảo hiểm xã hội, Điện lực đã triển khai số hóa, chuyển hóa dữ liệu 

điện tử. 

4. 11 bộ và 14 tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

5. 08 Bộ được giao triển khai 25 DVC thiết yếu đều đẩy từ mức độ 2,3 lên đảm bảo triển 

khai mức độ 3,4. Ngoài ra nhiều bộ, ngành, địa phương ngoài 25 DVC thiết yếu đã đẩy lên 

mức độ 3,4 điển hình: Bộ tài chính 273 DVC, Bộ Giao thông Vận tải 208 DVC, Bộ Công 

an 187/224 DVC, Bình phước 1.437 DVC; Quảng Nam 1.433 DVC; Lào Cai 1.372 

DVC,… 

25 DVC 

thiết yếu 

Văn phòng 

Chính phủ 
Xây dựng kho dữ liệu cá nhân phục vụ giải quyết TTHC trên cổng DVC 

Công an 

11 DVC 

Thông báo lưu trú đạt tỷ lệ 96,1% hồ sơ trực tuyến mức độ 4 

 
Cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD đạt tỷ lệ 8%, mức độ 3 

 
Cấp, cấp lại, cấp đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trực tuyến mức độ 4 đạt 2,2 % 

 
Thu tiền nộp phạt xử lý VPHC trong lĩnh vực GTĐB đạt tỷ lệ  20% mức độ 4 

 

Trong lĩnh giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy thực hiện tại cấp xã mức độ 4 

 
Khai báo tạm vắng trực tuyến mức độ 4 đạt 4,2 % 

 
Đăng ký tạm trú trực tuyến mức độ 3 đạt 5,2 % 

 
Đăng ký thường trú trực tuyến mức độ 3 đạt 4,5 % 

 
Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mức độ 4 đạt 5,2 

% 

 Làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xí và cấp GCN đăng ký mẫu con dấu mức độ 4 

đạt 5.2 % 

 

Tư pháp 

04 DVC 

Đăng ký khai sinh trực tuyến đạt tỷ lệ 37.5%  

 

Đăng ký khai tử trực tuyến  đạt tỷ lệ 34.4%  

 

Đăng ký kết hôn trực tuyến đạt tỷ lệ 29.4%  

 
Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đạt tỷ lệ 21.3%  

 

Xác nhận Chứng minh nhân dân 9 số đạt tỷ lệ 100% hồ sơ trực tuyến mức độ 4 

 

Giáo dục 

Đào tạo 

01 DVC 
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt tỷ lệ 93,1% đăng ký trực tuyến 

Bảo hiểm Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn BHYT đạt mức độ 4 (55 hồ sơ) 

Lao động Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt mức độ 4 đạt tỳ lệ 1.11 % 

Tài Chính Đăng ký thuế lần đầu đạt mức độ 4 có 348 hồ sơ 

Điện lực 

Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp đạt mức độ 4 đạt tỷ lệ 100 % 

Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện đạt mức độ 4 đạt tỷ lệ 100 % 

PHÁP LÝ 

1. Chính phủ ban hành 04 Nghị quyết, 01 Chỉ thị, 01 Công điện, 09 Thông báo kết luận 

chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong và ngoài Đê án 

2. Đang triển khai xây dựng các văn bản pháp luật, Nghị định, Thông tư phục vụ triển 

khai Đề án. 

3. Bộ Tư pháp có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ 

sung các văn bản quy phạm pháp luật. 

4. 08 bộ, cơ quan ngang bộ tiến hành rà soát, tái cấu trúc quy trình, rút gọn thủ tục triển 

khai TTHC trên cổng dịch vụ công 

5. 13/63 Hội đồng nhân dân đã ban hành nghị quyết về thu phí, lệ phí 

6. Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT đã ban hành 03 văn bản hướng dẫn về kinh phí triển 

khai đề án 06 

7. Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn 761 về kết nối với CSDLQGvDC;  

8. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an ban hành Công văn 

1552/BTTTT-THH; công văn số 677 về hướng dẫn kết nối với CSDLQGvDC 

9. Bộ Công an ban hành 01 Thông tư về danh mục sản phẩm khai thác trong 

CSDLDC và 03 hướng dẫn về thành lập và phân công nhiệm vụ tổ công tác 

10. 63 tỉnh, 707 huyện, 10599 xã, 98 nghìn thôn/bản đã ban hành kế hoạch và thành 

lập tổ công tác 

AN NINH AN TOÀN 

1. Bộ Công an rà soát, đánh giá hệ thống của 23/26 bộ, ngành, cơ quan ngang 

bộ và 61/63 địa phương. Còn 10/22 hệ thống của bộ, ngành và 33 địa phương 

chưa đảm bảo về ANAT. 

2. Cả nước có 845/2.853 hệ thống thông tin (tỷ lệ 30%) được phê duyệt hồ sơ 

cấp độ (trong đó, có 02 hệ thống cấp độ 5, 16 hệ thống cấp độ 4). 

4. 05/26 bộ và 17/63 địa phương rà soát, đầu tư hệ thống đảm bảo an ninh an 

toàn theo hướng dẫn tiêu chuẩn 1552/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 



Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có thể ứng dụng các tiện ích phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội 

Phát triển
KTXH

Sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử để
rút tiền tạiATM

Người dân được đảm bảo bảo mật tài khoản ngân hàng, chỉ người dân mới có thể rút tiền(6.1 tỷ, 601 lượt); Người dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD gắn chip; Tiết
kiệm nguồn lực cho việc phát hành và quản lý thẻ doanh nghiệp

Ứng dụng xác thực, đọc thẻ CCCD trên
thiết bị di động

Người dân tự mở tài khoản giao dịch trực tuyến đảm bảo chính xác danh tính và doanh nghiệp được số hóa dữ liệu, xác thực thông tin đảm bảo tin cậy, tiết kiệm
nhiều chi phí xác thực thông tin;

Máy QRcode phục vụ khám chữa bệnh
bằng thẻ CCCD gắn chip

Người dân chỉ cần mang duy nhất thẻ CCCD gắn chip để khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế, tiết kiệm nguồn lực phát hành, quản lý thẻ (6856/13167) cơ
sở khám chữa bệnh đã tích hợp, sử dụng = 52.62%, 335.647 lượt tra cứu thành công

Máy đọc thẻ CCCD gắn chip
Đối với người dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian; Đối với doanh nghiệp: Xác thực thông tin trong chip tránh lừa đảo, giả mạo, số hóa dữ liệu, điền vào biểu mẫu
tại quầy; tiết kiệm nguồn lực, nâng cao năng xuất

Máy QR kiểm soát ra vào bằng thẻ
CCCD gắn chip

Đối với người dân không phải xuất trình nhiều loại giấy tờ; Đối với các cơ quan, tổ chức kiểm soát hội nghị, ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị, sân bóng,... ; dễ dàng
truy vết khi có yêu cầu,

Thiết bị xác minh di động Giúp các đơn vị kiểm tra, xác minh danh tính phục vụ thi cử, sát hạch giấy phép lái xe, quản lý phục vụ công tác

Làm sạch dữ liệu thuê bao, tài khoản
ngân hàng

Đảm bảo xác minh danh tính công dân chính xác, tránh lừa đảo chiếm đoạn tài sản, phòng ngừa tội phạm

Ứng dụng
VNeID

Tích hợp các giấy tờ Người dân sử dụng ứng dụng VNeID được tích hợp các loại giấy tờ: CCCD, BHYT, Đăng ký xe, người phụ thuộc

Tố giác tội phạm Người dân có kênh phản ánh hành vi vi phạm pháp luật nhanh chóng, thuận tiện và được bảo mật thông tin người tố giác

Thông báo lưu trú Người dân khai báo lưu trú nhanh chóng, thuận tiện trên ứng dụng, không phải đến cơ quan công an

Hỗ trợ các
bộ, ngành

Xây dựng phần mềm số hóa và quản lý
thông tin của các bộ, ngành, đoàn, hội,...
trên hệ thống dân cư

Các bộ ngành, đoàn hội,... có thể sử dụng để số hóa dữ liệu ngay trên nền hệ thống dân cư đảm bảo tiết kiệm, tận dụng hạ tầng sẵn có mà không cần phải đầu tư

Đồng bộ, làm sạch dữ liệu đối với các
đơn vị đã có hệ thống, dữ liệu

Dữ liệu được đối soát, làm sạch với dữ liệu dân cư làm chìa khóa để kết nối, tạo lập kho dữ liệu dùng chung, đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống phục vụ
người dân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước

Đào tạo trực tuyến Cán bộ, công nhân viên chức được đào tạo trực tuyến dịch vụ công, quy mô lớn để tương tác thực tế ảo;

Hỗ trợ đặt thiết bị, máy chủ tại hạ tầng
Trung tâm DLDC (Bộ Y tế)

Tận dụng hạ tầng sẵn có, Bộ Công an hỗ trợ quản trị, vận hành đảm bảo an ninh, an toàn

Các tiện
ích đã
hoàn
thành giải
pháp và
chờ pháp
lý để thực
hiện

Tài khoản an sinh
Mỗi người dân được cấp 1 tài khoản an sinh chính là số CCCD để nhận trợ cấp từ chính phủ, lương hưu, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội, lũ lụt
thiên tai dịch bệnh nhanh chóng (thống nhất với Bộ Lao động thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt dự kiến triển khai trong Tháng 9/2022)

Chữ ký số Mỗi người dân được cấp một chữ ký số miễn phí phục vụ giao dịch điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật và tin cậy; khi kí số đối với các dịch vụ công thì được miễn
phí; Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn quy trình tích hợp trên VNeIDự kiến triển khai trong tháng 9/2022

SƠ ĐỒ 2.2: CÁC TIỆN ÍCH BỘ CÔNG AN ĐANG TRIỂN KHAI 



SƠ ĐỒ 3.1: NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022  

NHẬN THỨC – PHÁP LÝ 

(Nguy cơ mất niềm tin, không triển khai được các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022) 

 
 

NHẬN 

THỨC 

PHÁP LÝ 

Chưa ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử, Nghị định bảo vệ dữ 

liệu cá nhân, Thông tư quy định về mức độ thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử 

dụng phí được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

- Đối với cấp Bộ, cấp tỉnh: Một số người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, 

hạn chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc những nhiệm vụ đề ra trong Đề án 06. 

- Đối với cấp huyện và cấp xã: Nhận thức chưa đầy đủ về các nhiệm vụ của Đề 

án 06. 

- Nhiều sở ngành địa phương chưa vào cuộc, có nhận thức Đề án 06 là của lực 

lượng Công an 

 

 

Chưa được tiếp cận với các giao dịch thương mại khi sử dụng định danh điện tử; nguy 

cơ bị mất dữ liệu; nguy cơ nhiều doanh nghiệp sở hữu dữ liệu của người dân, đặc biệt 

đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản;… 

 

Nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được đề ra trong 6 tháng đầu năm không hoàn 

thành; Chưa phát huy được vài trò của Tổ công tác 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và chưa 

có giải pháp cụ thể, đột phá trong các nhóm pháp lý, hạ tầng và an ninh an toàn bảo 

mật.  

Người dân và doanh nghiệp phải kê khai thông tin nhiều lần, khó tiếp cận các DVC 

cấp độ 3, cấp độ 4; nguy cơ dữ liệu số hóa trùng lặp, lãng phí nguồn nhân lực, kinh phí 

đầu tư hệ thống. 

 

Khó tiếp cận được với các giao dịch trên môi trường điện tử; các mô hình triển khai 

công nghệ mới, kinh doanh mới, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ ngân hàng,…. 

Khó triển khai áp dụng trên thực tiễn. 

Các quy định, quy chuẩn về: Số hóa, lưu trữ, quản lý sử dụng dữ liệu đã được 

Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn, một số đơn vị như: Bộ Tài chính, 

BHXH, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ đạt hiệu quả bước đầu, tuy nhiên, 

nhiều bộ, ngành địa phương còn lúng túng chưa áp dụng phù hợp với tình hình 

thực tiễn để triển khai thực hiện, do vậy việc số hóa mới dừng lại ở bước scan 

chưa chuẩn hóa và đầu tư để thực hiện quy trình điện tử hoặc đã số hóa dữ liệu 

nhưng chưa tạo lập được dữ liệu tập trung còn để phân tán (Bộ Tư pháp, Tài 

nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và xã hội) 

Chưa quyết liệt rà soát các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư để bổ sung chỉnh sửa. 

Việc xây dựng lộ trình từ Đề án 06 (tháng 9/2022) đối với Thông tư hướng dẫn 

trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa 

phương chưa sát với tình hình thực tiễn.   

NIỀM TIN NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 

Khó khăn trong việc kết nối chia sẻ và tạo lập bộ dữ liệu dùng chung; người dân, doanh 

nghiệp không được các hưởng tiện ích từ dữ liệu dân cư trong giải quyết các TTHC và 

DVC, phục vụ tra cứu thông tin người dân. 



SƠ ĐỒ 3.2: NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022  

HẠ TẦNG 

(Nguy cơ mất niềm tin, không triển khai được các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022) 
 

HẠ 

TẦNG 

Hạ tầng CNTT nhiều bộ ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa tập trung, chưa có sự liên thông 

giữa 2 trục NDXP và VDXP do đó cán bộ giải quyết TTHC tại bộ phận 1 cửa và DVC sẽ phải làm 1 

việc nhưng tại 2 hệ thống; nhiều hệ thống đầu tư từ lâu chưa nâng cấp, không đảm bảo hiệu năng và 

thành phần đáp ứng theo 1552; Chưa có dữ liệu tập trung tại cấp Bộ phục vụ khai thác chia sẻ, điển 

hình là: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường…(17 địa phương đã có dữ liệu lưu trữ phân tán tại các tỉnh); nhiều bộ, ngành, địa phương chưa 

nắm rõ các yêu cầu và triển khai theo hướng dẫn công văn số 1552/BTTTT-THH của Bộ Thông tin 

và Truyền thông; băng thông đường truyền nhiều điểm còn tắc nghẽn, nhiều thời điểm chưa đảm bảo. 

 

 

Chưa đảm bảo yêu cầu để kết nối các Cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai 

DVC liên thông và giải quyết các TTHC; Không đảm bảo các điều kiện 

kết nối theo 1552, không thực hiện được việc kết nối, xác thực với 

CSDLQG về DC và tập trung được dữ liệu. Người dân và doanh nghiệp 

chưa được hưởng tiện ích. 

 
 

Về số hóa dữ liệu: Hiện nay chỉ có (Bảo hiểm xã hội, Tài chính, Công an) là cơ bản đã số hóa dữ liệu và 

điện tử giải quyết các thủ tục trên môi trường điện tử; các bộ, ngành còn lại chưa thực hiện hoặc phân 

tán không đồng bộ, khai thác tập trung và tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC. 

- Số hóa mới chỉ quét bản ảnh mà chưa có quy trình điện tử hoặc đã số hóa nhưng vẫn lưu trữ dữ liệu 

phân tán tại các tỉnh. Ví dụ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Y tế,… 

- Dữ liệu được số hóa nhưng chưa đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng bộ số định 

danh vào hồ sơ, điển hình tại TP. Hồ Chí Minh có 12,8 triệu Tư pháp đã được số hóa, chưa được đối 

sánh với dữ liệu dân cư. 

- Hạ tầng lạc hậu, chưa đáp ứng, điển hình tại các cấp xã máy tính đã cũ; máy scan lạc hậu, khó khăn 

cho việc scan đối với các loại giấy tờ cũ hoặc quá khổ A4. 

 

 

 

- Các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành phục vụ việc giải quyết TTHC của các bộ ngành hiện chưa 

được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của chính bộ, ngành đó và với Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC của địa phương, điển hình là Cổng DVC Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

- Nhiều DVC mức độ 3, mức độ 4 nhưng quy trình thủ tục mức độ 2, công dân vẫn phải tải biểu mẫu về, 

vẫn phải đến cơ quan nhà nước để đối chiếu hồ sơ giấy tờ, điển hình như các DVC của Tư pháp tại một 

số địa phương; Chưa tái cấu trúc quy trình, giảm bớt giấy tờ.  

 

 

0

0 

Dữ liệu số hóa không được tận dụng để phục vụ người dân tham gia 

DVC; lãng phí nguồn nhân lực, kinh phí, tài nguyên hệ thống. 
 

Không tiện ích cho người dân thực hiện giải quyết các TTHC và trên 

DVC; không đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác tham mưu, chỉ 

đạo điều hành của các địa phương; không xử lý hồ sơ trên môi trường 

điện tử, kéo dài thời gian trả kết quả. 
 

Nguồn nhân lực còn thiếu, hạn chế về trình độ CNTT, chưa được đào tạo thường xuyên; không làm chủ 

được công nghệ (không được bàn giao mã nguồn phần mềm, vận hành quản trị,…).  

 

Chưa đảm bảo cho việc thực hiện quản trị, vận hành và đảm bảo công tác 

an ninh, an toàn của các hệ thống. 

 

47 địa phương đã tích cực triển khai hệ thống IOC phục vụ việc giám sát điều hành, tập trung phân tích  

chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, TTHC công, quản lý văn bản, y tế, giáo dục, môi trường; tương tác 

giao tiếp phục vụ công dân giám sát điều hành giao thông nơi công cộng, quản lý thông tin báo chí và 

truyền thông, tuy nhiên, Trung tâm IOC chưa phát huy hiệu quả do chưa có thông tin tổng hợp phân 

tích về dân cư và các lĩnh vực. Do vậy, trong việc xây dựng hệ thống, số hóa và triển khai quy trình 

didenj tử cần thiết phải tích hợp dữ liệu để phân tích trên hệ thống IOC tránh việc hình thức, kém hiệu 

quả, gây lãng phí. 

 

Chưa phát huy được hiệu quả của Trung tâm IOC 

Chậm làm sạch dữ liệu thuê bao theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ do hiện chưa có quy định và 

thu phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Khó khăn trong việc tạo tài khoản người dân trên DVC; đối tượng lợi 

dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa tính mạng,… 

 



SƠ ĐỒ 3.3: NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022  
AN NINH AN TOÀN 

(Nguy cơ mất niềm tin, không triển khai được các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022) 

 

 

AN NINH 

AN TOÀN 

Chưa đảm bảo đáp ứng về ANAT: 10/23 hệ thống (Bộ Giáo dục và đào tạo (01), Bộ Y 

tế (02), Ngân hàng nhà nước (02), Tòa án Nhân dân tối cao (01), Bộ Xây dựng (01), 

Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch (01), Bộ Ngoại giao (01), Tổng liên đoàn lao động (01)); 

33/61 tỉnh (Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam 

Định, Bắc Kạn, Hải Phòng, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình 

Dương, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Quảng Nam, An Giang, Bình Định, 

Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Phú Yên); Các địa phương chưa thực 

hiện đầu tư theo hướng dẫn 1552 của Bộ Thông tin truyền thông, đặc biệt là các giải 

pháp an ninh an toàn hệ thống. 

 

 

 

 Còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa lập hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin gồm: Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ; Bộ 

Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt 

Nam; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh An Giang; Bắc Giang; Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Bạc Liêu; Bến Tre; Bình Dương; Bình Phước; Cà Mau; Đắk Nông; Điện Biên; Đồng Nai; 

Đồng Tháp; Hà Giang; Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hậu Giang; Hồ Chí Minh; Kiên 

Giang; Lai Châu; Ninh Bình; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Tây Ninh. 

 

Đến tháng 02/2022, chỉ có 03/22 cơ quan thành lập bộ phận chuyên trách CNTT, ATTT 

chiếm 13,6%; 07/63 Sở (thuộc UBND cấp tỉnh) có phòng chuyên trách về ATTT. 

 
 

- Theo Luật Cư trú quy định, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau 

31/12/2022 do vậy nếu không kết nối được người dân không được thực hiện 

được các thủ tục hành chính; không tạo dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung; 

Không tích hợp được dữ liệu lên ứng dụng VN-eID, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư;  

- Hệ thống không được đảm bảo an ninh an toàn nguy cơ mất dữ liệu. 
 

Hệ thống không bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; không được kết nối với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác dẫn đến không cải 

cách hành chính để thực hiện các TTHC và DVC trực tuyến. 

 

Không có nhân lực quản trị, vận hành chuyên trách do đó không thực hiện được 

việc giám sát, phát hiện các lỗ hổng an ninh an toàn, bảo mật. 

Các đơn vị thuê hạ tầng (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, 30 tỉnh) chưa 

tích hợp đầy đủ các giải pháp an ninh, an toàn theo cấp độ, ký kết quy chế, quy định về  

quản lý tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu và phân quyền người dùng, không đúng quy định 

của Nghị định số 85 và Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Nguy cơ mất dữ liệu từ các đơn vị được quản trị hệ thống. 



SƠ ĐỒ 4: NHIỆM VỤ CHUNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 (có phụ lục chi tiết kèm theo, đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; nếu không hoàn thành nguy cơ Đề án 06 sẽ không thành công) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN THỨC 

PHÁP LÝ 

HẠ TẦNG – 

SỐ HÓA – 

NHÂN LỰC 

AN NINH 

 AN TOÀN 

2. Về số hóa dữ liệu:  

- Dữ liệu đã được số hóa tập trung tại các bộ ngành, địa phương để sử dụng ngay, điển hình lĩnh vực Tư pháp, đất đai (17 tỉnh đã có dữ liệu), y tế (giấy chứng sinh, giấy khám sức khỏe). Đơn vị 

thực hiện: Các bộ, ngành, địa phương; Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn đôn đốc . Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 

- Đối với dữ liệu đã số hóa tuy nhiên mới ở mức scan cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình điện tử, tạo lập dữ liệu dùng chung điển hình lĩnh vực Tư pháp, đất đai, y tế. Đơn vị thực hiện: Các bộ, 

ngành, địa phương; Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn đôn đốc. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 

- Rà soát dữ liệu thuộc các lĩnh vực phục vụ cho 25 DVC thiết yếu để tập trung số hóa, điển hình lĩnh vực Tư pháp, đất đai, y tế. Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn đôn đốc. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 

- Cơ quan ban ngành đoàn thể chưa thực hiện số hóa, sử dụng phần mềm hạ tầng của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin, tạo lập dữ liệu dùng chung. Đơn vị thực 

hiện: Ban ngành, đoàn thể và các địa phương; Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn đôn đốc. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 
 

 

 

- Đối với các đơn vị thuê hạ tầng phải làm chủ được hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý người dùng; bố trí nhân lực chuyên trách đảm bảo số lượng, năng lực; tăng cường kiểm tra khắc phục lỗ hổng bảo 

mật, đảm bảo an ninh an toàn thông tin. Đơn vị thực hiện: Các bộ, ngành, địa phương; Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn kiểm tra giám sát. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 

- Lập hồ sơ cấp độ và phê duyệt: Đơn vị lập hồ sơ: Các bộ, ngành, địa phương. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022.Đơn vị phê duyệt: Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian hoàn thành: 

Tháng 10/2022. 

Người đứng đầu tiếp tục quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng cấp từng ngành phù hợp với tình hình thực tiễn.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng tầng lớp nhân dân, đặc thù vùng miền; đặc biệt, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của Đảng viên và công 

chức; Giao chỉ tiêu tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng cấp và từng ngành, từng đơn vị. 

 

1. Nghị định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đơn vị thực hiện: Bộ Công an chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành: Nghị 

định về định danh và xác thực điện tử Tháng 8/2022; Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 31/12/2022. 

2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 (trước mắt ưu tiên những văn bản pháp lý quy định về việc cắt giảm các TTHC, tiện ích 

khi tích hợp các loại giấy tờ cho người dân trên hệ thống định danh điện tử,…). Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương. Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2022. 

1. Hạ tầng: Căn cứ hướng dẫn 1552 của Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Rà soát đánh giá thực trạng CNTT của bộ, ngành, địa phương, hướng dẫn đề xuất giải pháp đầu tư bảo đảm: Làm được ngay, tránh lãng phí, tạo lập dữ liệu dùng chung, an ninh bảo mật; trước mắt ưu 

tiên các nhóm để triển khai 25 DVC thiết yếu, 02 DVC liên thông như: hạ tầng Cổng DVC thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh; số hóa hồ sơ trên DVC và tại bộ phận 1 cửa, quy trình điện tử, hạ tầng 

thiết bị an ninh an toàn, thiết bị đầu cuối cho cán bộ 02 cấp xã và huyện. Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; Các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2022. 

- Tổ chức triển khai đầu tư từ kết quả đã rà soát đánh giá. Đơn vị thực hiện: Các bộ, ngành, địa phương. Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2022. 

- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương: Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 

 

4. Về nhân lực: Tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức thực hiện giải quyết hồ sơ trên cổng DVC. Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Văn phòng Chính phủ và các Bộ 

phối hợp. Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên. 

 

 

3. Về làm sạch dữ liệu: Đồng bộ, làm sạch dữ liệu đối với các đơn vị đã có hệ thống dữ liệu; làm sạch dữ liệu và gắn số định danh cá nhân với dữ liệu của các đơn vị phục vụ triển khai các DVC trực 

tuyến, giải quyết TTHC để người dân được hưởng tiện ích từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đơn vị thực hiện: Bộ Công an chủ trì, các bộ, ngành, địa phương. Thời gian hoàn thành: Thực hiện 

thường xuyên. 
 

 

 



SƠ ĐỒ 5.1: SƠ ĐỒ ĐỘT PHÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

NHẬN THỨC – PHÁP LÝ 

(Triển khai song hành cùng nhiệm vụ chung 6 tháng cuối năm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁP LÝ  

2. Xây dựng quy trình tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ: chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch. 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an chủ trì; phối hợp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. Thời gian hoàn thành: Tháng 31/12/2022. 

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động rà soát các DVC thiết yếu để tổ chức triển khai  NHẬN THỨC 

1. Ban hành các quy định để người dân được sử dụng các thông tin, giấy tờ (Bảo hiểm y tế, căn cước lái xe, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, thông tin tiêm chủng, 

thông tin mã số thuế) được tích hợp trên hệ thống định danh điện tử.  

Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì; Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. Để tạo tiền đề cho người dân 

sử dụng đồng loạt trên cả nước. 

4. Ưu tiên xây dựng các văn bản pháp lý chung cho các DVC liên thông và cho các DVC liên thông mới (để các đơn vị chủ động lựa chọn các thủ tục liên thông tạo 

thuận tiện cho người dân).  

Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì; các Bộ, ngành, địa phương. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. Để tạo tiền đề cho người dân sử dụng đồng loạt trên cả nước. 

5. Xây dựng văn bản pháp lý cho phép thí điểm các tiện ích được phát triển từ ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, định danh xác thực điện tử, điển hình: Đánh giá khả tín 

để phục vụ người dân được tiếp cận vay vốn tín chấp với ngân hàng và phòng ngừa tội phạm phát sinh từ tín dụng đen; mở tài khoản ngân hàng thông qua định danh 

điện tử sử dụng ứng dụng Vn-eID, đăng ký thuê bao chính chủ.   

Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì; các Bộ, ngành, địa phương. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. Để tạo tiền đề cho người dân sử dụng đồng loạt trên cả nước. 

3. Nghiên cứu, đề xuất về miễn, giảm đối với việc cấp chữ ký số thực hiện các DVC trực tuyến. 

Đơn vị thực hiện: Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian hoàn thành: Tháng Tháng 10/2022. 

6. Ban hành quy định mức lệ phí đối với DVC cư trú của Bộ Công an, trong đó có quy định về giảm lệ phí đối với các DVC trực tuyến.  

Đơn vị thực hiện: Bộ Tài chính chủ trì; Bộ Công an phối hợp. Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2022. 



 SƠ ĐỒ 5.2: SƠ ĐỒ ĐỘT PHÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

DỊCH VỤ CÔNG 

(Triển khai song hành cùng nhiệm vụ chung 6 tháng cuối năm) 

 

  
1. Đăng ký biến động về quyền sủ dụng đất 

Đơn vị thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

 

DỊCH VỤ 

CÔNG 

2. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

Đơn vị thực hiện: 

 - Bộ Công an tích hợp dữ liệu tước giấy phép lái xe vào dân cư để tra cứu. 

- Bộ Giao thông vận tải đẩy mạnh triển khai đối với các địa phương khác 

- Bộ Y tế kết nối dữ liệu về giấy khám sức khỏe với cổng dịch vụ công để tiến hành tra cứu.  

Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

 
3. Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế 

- Đơn vị thực hiện: Bộ Tài chính: Rà soát, nâng cấp hệ thống phần mềm để tích hợp, với phần mềm liên thông.  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đảm bảo dữ liệu đồng bộ với CSDL về thuế phục vụ xác thực mã số thuế của người dân.  

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

 

4. Dịch vụ thanh toán viện phí. 

- Đơn vị thực hiện: Bảo hiểm XHVN: Điều chỉnh hệ thống phần mềm để có thể kết nối, tích hợp với phần mềm dịch vụ công liên thông.  

- Bộ Y tế: Đẩy nhanh xây dựng CSDL về hồ sơ bệnh án, giấy sức khỏe.  

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

 

 

6. Các bộ ngành, địa phương ấn định chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện đối với các DVC độc lập (các DVC không sử dụng dữ liệu của các bộ ngành khác gọi tắt là DVC đơn 

lập), DVC liên thông (các DVC sử dụng dữ liệu của các bộ, ban ngành gọi tắt là DVC đa lập) tối thiểu 30%, đặc biệt đối với 25 DVC thiết yếu. 

- Đơn vị thực hiện: Các bộ ngành, địa phương; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 

5. Triển khai bổ sung 29 DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung 

cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 vào Đề án 06 để đôn đốc 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Chính phủ chủ trì đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các DVC trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg 

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện triển khai lộ trình thời gian theo Quyết định số 422/QĐ-TTg. 

 

7. Các bộ ngành, địa phương chủ động rà soát các DVC tại 2 cấp huyện và cấp xã để thống nhất tập trung giải quyết. 

- Đơn vị thực hiện: Các bộ ngành, địa phương; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 



SƠ ĐỒ 5.3: SƠ ĐỒ ĐỘT PHÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM 
SỐ HÓA, THỐNG NHẤT CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG 

(Triển khai song hành cùng nhiệm vụ chung 6 tháng cuối năm) 

SỐ HÓA, THỐNG NHẤT CẤU 

TRÚC DỮ LIỆU VÀ LÀM SẠCH 

DỮ LIỆU TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ 

LIỆU DÙNG CHUNG 

1. Nhà ở tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong lúc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hệ 

thống, trên nền tảng hồ sơ cư trú đã có nhà ở và dữ liệu chưa được số hóa tại cấp tỉnh và cấp huyện). Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành: 31/10/2022. 

2. Làm sạch và thống nhất dữ liệu khai sinh để gắn số định danh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho công dân; cập nhật dữ liệu 

người thôi quốc tịch và người nhập quốc tịch. Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, 

UBND các tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: 31/10/2022. 

 

3. Làm sạch và thống nhất dữ liệu thông tin Bản án hình sự.  

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao. Thời gian hoàn thành: 30/9/2022. 

 

4. Làm sạch và thống nhất dữ liệu thông tin người lao động, người nước ngoài lao động tại Việt Nam, người Việt Nam lao động tại 

nước ngoài và Việt Nam, người lao động là: shipper, uber, grab, gojek. Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương (đối với người lao động là shipper, grab), 

UBND các tỉnh, thành phố Thời gian hoàn thành: 31/10/2022. 

  

5. Làm sạch 100% dữ liệu ngân hàng. Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, các Ngân hàng thương mại (Vietcombank, 

techcombank, BIDV, Vpbank,…), . Thời gian hoàn thành: 31/10/2022. 

  

6. Làm sạch thông tin thuê bao. Đơn vị thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các nhà mạng (Viettel, Vinafone, 

mobifone). Thời gian hoàn thành: 30/9/2022. 

  

7. Số hóa 100% dữ liệu hộ tịch (Nhóm Sổ đăng ký kết hôn; Nhóm Sổ đăng ký khai sinh, Nhóm Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; Nhóm Sổ 

đăng ký khai tử). Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 

  

8. Tiếp tục số hóa dữ liệu đất đai, đồng thời, tập hợp dữ liệu phục vụ đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đơn vị thực hiện: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 

  

9. Triển khai số hóa dữ liệu ban ngành, đoàn thể, hội viên. Đơn vị thực hiện: Đoàn thể, hội viên. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 

  



SƠ ĐỒ 5.4: SƠ ĐỒ ĐỘT PHÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ KHÁC 

(Triển khai song hành cùng nhiệm vụ chung 6 tháng cuối năm) 

 

 

ĐỀ XUẤT MỘT 

SỐ GIẢI PHÁP 

ĐỘT PHÁ KHÁC 

1. 100% các đơn vị cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sử dụng đầu đọc mã QR code để khai thác dữ liệu CMND 9 số từ mã QR code trong chip; 100% các cơ sở 

người dân sử dụng thẻ CCCD thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Bộ Y tế; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành: 31/10/2022. 

2. Lĩnh vực Ngân hàng: 

- 100% Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử trong lĩnh vực Ngân hàng: Mở tài khoản cho khách hàng gắn với quy trình số hóa, tự động điền form thông tin và 

định danh khách hàng; rút tiền tại cây ATM, mở tài khoản online; làm sạch thông tin khách hàng; chấm điểm tín dụng… 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước. Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2022. 

- Phân tích dữ liệu dân cư phục vụ cho vay. Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước. Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2022. 

 

 

4. Triển khai một số ứng dụng trên app Vn-eID như: Tố giác tội phạm; lưu trú, bảo hiểm y tế,… 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

5. Tại Thái Nguyên: Triển khai mô hình ki ốt tự động, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công tại hệ thống 1 cửa đối với dịch vụ xác thực tình trạng hôn nhân, 

cư trú và một số TTHC người dân thực hiện tại hệ thống 1 cửa. 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

6. 100% các ngân hàng trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên triển khai giải pháp sử dụng thẻ CCCD gắn chip để rút tiền. 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên.  

Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2022. 

7. Triển khai cấp miễn phí chữ ký số để người dân sử dụng trên Cổng DVC; triển khai chữ ký số trên thẻ CCCD (giải pháp PKI trong thẻ CCCD gắn chip) 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

 

8. Triển khai giải pháp kỹ thuật, thống nhất dữ liệu để thực hiện tài khoản an sinh xã hội phục vụ: chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch.  

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

3. Lĩnh vực viễn thông: Ứng dụng Căn cước công dân, định danh điện tử phục vụ đăng ký thuê bao mới. Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, các nhà mạng. Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022. 

 

 

9. Triển khai cấp tài khoản và chi trả an sinh xã hội gắn với việc cấp Căn cước công dân, định danh điện tử, tài khoản ngân hàng. Ấn định chỉ tiêu hoàn thành từ 

nay đến cuối năm 2022 hoàn thành 15 triệu tài khoản an sinh xã hội. 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 

10. Triển khai thanh toán trực tuyến  

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: 31/12/2022. 



SƠ ĐỒ 6: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 

ĐỀ ÁN 06 

ĐỊA PHƯƠNG 

 
- 05 Thành phố lớn: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Cần Thơ,  

- 02 địa phương lựa chọn điểm: Thái Nguyên, Quảng Ninh 

 

56 địa phương còn lại 

Pháp lý 

 

Hạ tầng CNTT và an ninh an toàn bảo mật 

Theo hướng dẫn 1552 của Bộ TTTT 
Niềm tin Người dân và doanh nghiệp Nhận thức 

 

1. Cấp tỉnh: 
- Người đứng đầu quyết liệt chỉ đạo, chủ động tổ chức triển khai tại địa phương trên cơ sở tận 

dụng các điều kiện hiện có của địa phương, Thực hiện thường xuyên. 

- Rà soát các văn bản pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử, đề xuất hoàn thiện 

pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát. Báo cáo về 

lộ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong tháng 8/2022. 

- Ấn định chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện đối với các DVC độc lập (các DVC không sử dụng 

dữ liệu của các bộ ngành khác gọi tắt là DVC đơn lập), DVC liên thông (các DVC sử dụng dữ 

liệu của các bộ, ban ngành gọi tắt là DVC đa lập) tối thiểu 30%, đặc biệt đối với 25 DVC thiết 

yếu. 

- Rà soát các nội dung kinh phí đầu tư theo Công văn hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 

26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

08/4/2022. Hoàn thành trong tháng 9/2022. 

- Triển khai cấp Tài khoản an sinh xã hội gắn với việc cấp căn cước công dân, định danh điện 

tử, tài khoản ngân hàng. Hoàn thành 31/12/2022. 

- Duy trì hạ tầng đường truyền, Thực hiện thường xuyên. 

- Đảm bảo an ninh an toàn, Thực hiện thường xuyên. 

- Tái cấu trúc quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, thao tác trên môi trường điện tử, 

Thực hiện thường xuyên. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai Đề án 06, Thực hiện thường xuyên 

- Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, đảm bảo nguồn nhân lực, Thực hiện thường xuyên 

- Triển khai xây dựng IOC. Hoàn thành trong tháng 10/2022. 

2. Cấp huyện   
- Đảm bảo nguồn nhân lực, Thực hiện thường xuyên 

- Đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật, Thực hiện thường xuyên 

- Triển khai Dịch vụ công, Thực hiện thường xuyên 

- Số hóa dữ liệu, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận 1 cửa cấp huyện, Thực hiện thường 

xuyên 

- Đề xuất kinh phí. Hoàn thành trong tháng 9/2022 

- Tuyên truyền. Thực hiện thường xuyên 

3. Cấp xã 

- Làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, dữ liệu an sinh xã hội, dữ liệu thông 

tin thuê bao…, Thực hiện thường xuyên 

- Triển khai dịch vụ công, Thực hiện thường xuyên 

- Đảm bảo nguồn nhân lực, Thực hiện thường xuyên 

- Đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật Thực hiện thường xuyên 

- Số hóa dữ liệu, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận 1 cửa cấp xã, Thực hiện thường xuyên 

- Tuyên truyền, Thực hiện thường xuyên 

Triển khai đầy đủ các nội dung theo tiêu chí chung đối với 3 cấp tỉnh, huyện, xã với các nội dung như 56 địa 

phương còn lại. Đồng thời, tập trung với các nhiệm vụ đột phá như sau: 

1. Ấn định chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện đối với các DVC độc lập (các DVC không sử dụng dữ liệu của 

các bộ ngành khác gọi tắt là DVC đơn lập), DVC liên thông (các DVC sử dụng dữ liệu của các bộ, ban ngành 

gọi tắt là DVC đa lập) tối thiểu 30%, đặc biệt đối với 25 DVC thiết yếu; đồng thời, triển khai bổ sung 29 

DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục 

dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 ; Triển khai cấp miễn 

phí chữ ký số để người dân sử dụng trên Cổng DVC; triển khai chữ ký số trên thẻ CCCD (giải pháp PKI 

trong thẻ CCCD gắn chip) 

2. Làm sạch và thống nhất dữ liệu khai sinh để gắn số định danh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 

công dân; cập nhật dữ liệu người thôi quốc tịch và người nhập quốc tịch; Làm sạch 100% dữ liệu ngân hàng; 

thông tin thuê bao,… 

3. Số hóa 100% dữ liệu hộ tịch (Nhóm Sổ đăng ký kết hôn; Nhóm Sổ đăng ký khai sinh, Nhóm Sổ đăng ký 

nhận cha, mẹ, con; Nhóm Sổ đăng ký khai tử); dữ liệu đất đai, đồng thời, tập hợp dữ liệu phục vụ đối sánh 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. 100% các đơn vị cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sử dụng đầu đọc mã QR code để khai thác dữ liệu 

CMND 9 số từ mã QR code trong chip; 100% các cơ sở người dân sử dụng thẻ CCCD thay thế cho thẻ Bảo 

hiểm y tế. 

5.  Lĩnh vực Ngân hàng:100% Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử trong lĩnh vực Ngân hàng: Mở tài 

khoản cho khách hàng gắn với quy trình số hóa, tự động điền form thông tin và định danh khách hàng; rút 

tiền tại cây ATM, mở tài khoản online; làm sạch thông tin khách hàng; chấm điểm tín dụng…; Phân tích dữ 

liệu dân cư phục vụ cho vay 

6. Lĩnh vực viễn thông: Ứng dụng Căn cước công dân, định danh điện tử phục vụ đăng ký thuê bao mới. 

7. Triển khai một số ứng dụng trên app Vn-eID như: Tố giác tội phạm; lưu trú, bảo hiểm y tế,… 

8. Tại Thái Nguyên: Triển khai mô hình ki ốt tự động, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công tại hệ 

thống 1 cửa đối với dịch vụ xác thực tình trạng hôn nhân, cư trú và một số TTHC 

9. 100% các ngân hàng trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên triển khai giải pháp sử 

dụng thẻ CCCD gắn chip để rút tiền. người dân thực hiện tại hệ thống 1 cửa. 

10. Triển khai cấp tài khoản và chi trả an sinh xã hội gắn với việc cấp Căn cước công dân, định danh điện 

tử, tài khoản ngân hàng. Ấn định chỉ tiêu hoàn thành từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành 15 triệu tài khoản 

an sinh xã hội. 

11. Triển khai thanh toán trực tuyến  

 

 

 
 



 

PHỤ LỤC NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06  

CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

STT 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ TỪNG BỘ, NGÀNH NHIỆM VỤ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP 

1.  

Văn phòng chính phủ 

Bộ Công an 

Chủ trì, xây dựng phần mềm liên thông; tích 

hợp định danh điện tử với Cổng DVCQG, tự 

động xác thực, điền thông tin vào eForm 

Dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, 

Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ 

em dưới 6 tuổi; Quy trình liên thông: Đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí 

mai táng, hưởng mai táng phí 

Hoàn thành trước 15/9/2022 

2.  Bộ Tư pháp 

Xây dựng phần mềm quản lý tập trung tại 

Trung ương. Bổ sung chức năng tiếp nhận, xử 

lý, giải quyết, trả hồ sơ DVC 

Hoàn thành trước 15/9/2022 

3.  BHXH Việt Nam 
Nâng cấp hệ thống kết nối, tích hợp với phần 

mềm dịch vụ công liên thông 
Hoàn thành trước 15/9/2022 

4.  

Bộ Lao động 

Thương binh và Xã 

hội 

Đầu tư hạ tầng, xây dựng phần mềm quản lý 

tập trung tại Trung ương 
Hoàn thành trước 15/9/2022 

5.  Bộ Y tế 
Xây dựng Cơ sở dữ liệu giấy chứng sinh, giấy 

chứng tử 
Hoàn thành trước 15/9/2022 

6.  UBND 63 tỉnh/TP 
Nâng cấp hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn để kết 

nối phần mềm liên thông 
Hoàn thành trước 15/9/2022 

7.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Tài chính 
Chỉ đạo Tổng cục thuế kết nối với Bộ KHĐT 

để thực hiện quy trình liên thông 

Dịch vụ công liên thông: Liên thông nhóm thủ 

tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng 

ký mã số thuế 

Hoàn thành trước 30/9/2022 

8.  Bộ Công an 

Tích hợp dữ liệu về hộ kinh doanh vào 

CSDLQGvDC để phục vụ công tác tra cứu, 

xác thực 

Hoàn thành trước 30/9/2022 

9.  
Văn phòng Chính 

phủ 

Rà soát, đánh giá, phối hợp để tích hợp với 

Cổng DVC quốc gia 
Hoàn thành trước 30/9/2022 

10.  

Bộ Y tế 

BHXH Việt Nam 
Kết nối cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế để tính giảm 

trừ BHYT đối với những người tham gia 

Dịch vụ liên thông: Thanh toán viện phí 

Hoàn thành trước 30/9/2022 

11.  
Văn phòng Chính 

phủ 

Rà soát, đánh giá, phối hợp để tích hợp với 

Cổng DVC quốc gia. Tích hợp nền tảng thanh 

toán đảm bảo giao dịch thông suốt nhanh 

chóng 

Hoàn thành trước 30/9/2022 

12.  

Bộ Giao thông vận tải 

Bộ Công an 

Tích hợp dữ liệu tước giấy phép lái xe, dữ liệu 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông vào dân cư để tra cứu 

Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

Hoàn thành trước 30/9/2022 

13.  Bộ Y tế 

Xây dựng và kết nối dữ liệu về giấy khám sức 

khỏe với cổng dịch vụ công để tiến hành tra 

cứu 

Hoàn thành trước 30/9/2022 

14.  
Văn phòng Chính 

phủ 

Rà soát, đánh giá, phối hợp để tích hợp với 

Cổng DVC quốc gia 
Hoàn thành trước 30/9/2022 
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STT 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ TỪNG BỘ, NGÀNH NHIỆM VỤ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP 

15.  

Bộ Tư pháp 

Bộ Giao thông vận 

tải 

Tích hợp CSDL về giấy phép lái xe lên hệ 

thống định danh điện tử 

Ban hành các quy định để người dân được sử 

dụng các thông tin, giấy tờ (Bảo hiểm y tế, căn 

cước lái xe, giấy phép lái xe, đăng ký phương 

tiện, thông tin tiêm chủng, thông tin mã số 

thuế) được tích hợp trên hệ thống định danh 

điện tử. 

Hoàn thành trước 31/12/2022 

16.  
Bộ Công an Xây dựng quy trình, rà soát đảm bảo điều kiện 

để CSDL tích hợp lên hệ thống định danh điện 

tử 

Hoàn thành trước 31/12/2022 

17.  
Bộ Y tế Tích hợp CSDL về thông tin tiêm chủng lên hệ 

thống định danh điện tử 
Hoàn thành trước 31/12/2022 

18.  
Bộ Tài chính Tích hợp CSDL về thông tin mã số thuế lên hệ 

thống định danh điện tử 
Hoàn thành trước 31/12/2022 

19.  

Bộ Công an 

Bộ Lao động 

Thương binh và Xã 

hội 

Xây dựng quy trình về an sinh xã hội. 

Xây dựng quy trình tạo tài khoản an sinh xã 

hội để phục vụ: chi trả lương hưu, trợ cấp thiên 

tai, bệnh dịch. 

Hoàn thành trước 31/12/2022 

20.  BHXH Việt Nam 
Tích hợp CSDL về bảo hiểm vào phần mềm 

cung cấp tài khoản an sinh 
Hoàn thành trước 31/12/2022 

21.  
Kho bạc nhà nước 

và ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 

Tạo tài khoản về an sinh cho người dân thông 

qua dữ liệu của Bộ Lao động Hoàn thành trước 31/12/2022 

22.  Bộ Công an 
Văn phòng Chính 

phủ 
Xin ý kiến các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Nghị định về định danh và xác thực điện tử Hoàn thành trước 31/8/2022 

23.  Bộ Công an 
Văn phòng Chính 

phủ 
Xin ý kiến các cấp lãnh đạo có thẩm quyền 

vào dự thảo Nghị định 
Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân Hoàn thành trước 31/12/2022 

24.  Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Tài chính 

Thống nhất các đơn vị liên quan, thẩm định 

mức phí, quy trình nghiệp vụ về cung cấp miễn 

phí chữ ký số 

Ban hành quy định về miễn phí đối với việc 

cấp chữ ký số và sử dụng chữ ký số thực hiện 

các DVC trực tuyến: Miễn phí duy trì ký số 

3.000 đồng/tháng; sửa đổi quy trình để bỏ bản 

sao CCCD/CMND khi đăng ký tạo lập chữ ký 

số và quy định về sử dụng chữ ký số của thẻ 

CCCD. 

Hoàn thành trước 31/10/2022 

25.  Bộ Tư pháp 
Các bộ, ngành, địa 

phương 

Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia ý 

kiến vào dự thảo. 

Ưu tiên xây dựng các văn bản pháp lý chung 

cho các DVC liên thông và cho các DVC liên 

thông mới (để các đơn vị chủ động lựa chọn 

các thủ tục liên thông tạo thuận tiện cho người 

dân). 

Hoàn thành trước 31/12/2022 

26.  Bộ Tư pháp 
Các bộ, ngành, địa 

phương 

Rà soát thực trạng, tham gia ý kiến theo đề 

nghị của Bộ Tư pháp 

Xây dựng văn bản pháp lý cho phép thí điểm 

các tiện ích được phát triển từ ứng dụng dữ liệu 

dân cư, CCCD, định danh xác thực điện tử, 

điển hình: Đánh giá khả tín để phục vụ người 

dân được tiếp cận vay vốn tín chấp với ngân 

hàng và phòng ngừa tội phạm phát sinh từ tín 

dụng đen; mở tài khoản ngân hàng thông qua 

Hoàn thành trước 31/12/2022 
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STT 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ TỪNG BỘ, NGÀNH NHIỆM VỤ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP 

định danh điện tử sử dụng ứng dụng Vn-eID, 

đăng ký thuê bao chính chủ.   

27.  Bộ Tài chính Bộ Công an 
Xây dựng quy trình nghiệp vụ, đề xuất mức 

phí gửi Bộ Tài chính để thống nhất ban hành 

Đề xuất phương án miễn, giảm phí, lệ phí đối 

với các DVC trực tuyến; và thống nhất một 

đơn vị ban hành mức phí và lệ phí đối với các 

DVC cư trú của Bộ Công an 

Hoàn thành trước 31/8/2022 

28.  Văn phòng Chính phủ 
Các bộ, ngành, địa 

phương 

Chuẩn hóa, tái cấu quy trình, đảm bảo thủ tục 

triển khai mức độ 3, 4  

Triển khai bổ sung 29 DVC theo Quyết định 

số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên 

cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 vào Đề 

án 06 để đôn đốc 

Theo lộ trình của Quyết định 

29.  Văn phòng Chính phủ 
Các bộ, ngành, địa 

phương 

Đẩy mạnh tuyên truyền, tái cấu trúc, tạo sự 

tiện lợi cho người dân thích thú khi sử dụng 

DVC 

Các bộ ngành, địa phương ấn định chỉ tiêu cho 

các đơn vị thực hiện đối với các DVC độc lập 

(các DVC không sử dụng dữ liệu của các bộ 

ngành khác gọi tắt là DVC đơn lập), DVC liên 

thông (các DVC sử dụng dữ liệu của các bộ, 

ban ngành gọi tắt là DVC đa lập) tối thiểu 

30%. 

Hoàn thành trước 31/12/2022 

30.  Văn phòng Chính phủ 
Các bộ, ngành, địa 

phương 

Rà soát, tập hợp các DVC thiết yếu trên địa 

bàn để đề xuất triển khai, giải quyết 

Các bộ ngành, địa phương chủ động rà soát các 

DVC tại 2 cấp huyện và cấp xã để thống nhất 

tập trung giải quyết. 

Hoàn thành trước 31/12/2022 

31.  Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Công an 
Đưa dữ liệu nhà ở về địa phương để thực hiện 

rà soát, số hóa, làm sạch dữ liệu 

Nhà ở tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong lúc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chưa có hệ thống, 

trên nền tảng hồ sơ cư trú đã có nhà ở và dữ 

liệu chưa được số hóa tại cấp tỉnh và cấp 

huyện). 

Hoàn thành trước 31/10/2022 

32.  

Bộ Tư pháp 

Bộ Công an 

Đảm bảo cung cấp số định danh cá nhân cho 

công dân, cập nhật đầy đủ dữ liệu về người 

nước ngoài 

Làm sạch và thống nhất dữ liệu khai sinh để 

gắn số định danh trong cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư cho công dân; cập nhật dữ liệu người 

thôi quốc tịch và người nhập quốc tịch 

Hoàn thành trước 31/10/2022 

33.  
Văn phòng Chủ tích 

nước 
 Hoàn thành trước 31/10/2022 

34.  Tòa án nhân dân tối cao Bộ Công an 
Phối hợp Tòa án nhân dân rà soát về dữ liệu 

tôi phạm phục vụ làm sạch dữ liệu 

Làm sạch và thống nhất dữ liệu thông tin Bản 

án hình sự.  Hoàn thành trước 30/9/2022 

35.  Bộ Công an 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội, Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam, Tổng 

cục Thuế, Bộ Giao 

Xây dựng quy trình nghiệp  vụ làm sạch dữ 

liệu chuyên ngành 

Làm sạch và thống nhất dữ liệu thông tin người 

lao động, người nước ngoài lao động tại Việt 

Nam, người Việt Nam lao động tại nước ngoài 

và Việt Nam, người lao động là: shipper, uber, 

grab, gojek 

Hoàn thành trước 31/10/2022 
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thông vận tải, Bộ 

Công thương 

36.  

Bộ Y tế 

Bộ Công an 
Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai sử 

dụng thiết bị đầu đọc mã QR 

100% các đơn vị cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp sử dụng đầu đọc mã QR code để khai 

thác dữ liệu CMND 9 số từ mã QR code trong 

chip; 100% các cơ sở người dân sử dụng thẻ 

CCCD thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế 

Thực hiện thường xuyên 

37.  
Các cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp 
Bố trí kinh phí đầu tư thiết bị, lặp đặt máy quét 

Thời gian hoàn thành: 

31/10/2022. 

38.  Bộ Công an 
Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 
 

100% Ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử 

trong lĩnh vực Ngân hàng: Mở tài khoản cho 

khách hàng gắn với quy trình số hóa, tự động 

điền form thông tin và định danh khách hàng; 

rút tiền tại cây ATM, mở tài khoản online; làm 

sạch thông tin khách hàng; chấm điểm tín 

dụng… 

Thời gian hoàn thành: 

31/8/2022. 

39.  Bộ Công an 
Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 
 Phân tích dữ liệu dân cư phục vụ cho vay 

Thời gian hoàn thành: 

31/10/2022. 

40.  Bộ Công an 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông, các 

nhà mạng 

 

Lĩnh vực viễn thông: Ứng dụng Căn cước công 

dân, định danh điện tử phục vụ đăng ký thuê 

bao mới 

Thời gian hoàn thành: 

30/9/2022. 

41.  Bộ Công an   

Triển khai một số ứng dụng trên app Vn-eID 

như: Tố giác tội phạm; lưu trú, bảo hiểm y 

tế,… 

Thời gian hoàn thành: 

30/9/2022. 

42.  Bộ Công an 
UBND tỉnh Thái 

Nguyên 

Chỉ đạo các đơn vị sở ngành triển khai mô hình 

Ki ốt tự động 

Tại Thái Nguyên: Triển khai mô hình ki ốt tự 

động, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 

công tại hệ thống 1 cửa đối với dịch vụ xác 

thực tình trạng hôn nhân, cư trú và một số 

TTHC người dân thực hiện tại hệ thống 1 cửa. 

Thời gian hoàn thành: 

30/9/2022. 

43.  

Bộ Công an 

Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

Nhân rộng đến các chi nhanh ngân hàng khác 

trên địa bàn để triển khai 100% các ngân hàng trên địa bàn TP. Hà Nội, 

TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên triển khai giải 

pháp sử dụng thẻ CCCD gắn chip để rút tiền. 

Thời gian hoàn thành: 

31/10/2022. 

44.  
UBND TP. Hà Nội, 

TP. Hồ Chí Minh, 

Thái Nguyên 

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân yên tâm 

sử dụng dịch vụ 

Thời gian hoàn thành: 

31/10/2022. 

45.  

Bộ Công an 

Văn phòng Chính 

phủ 

Đôn đốc, hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố 

triển khai thực hiện 

Triển khai cấp miễn phí chữ ký số để người 

dân sử dụng trên Cổng DVC; triển khai chữ ký 

số trên thẻ CCCD (giải pháp PKI trong thẻ 

CCCD gắn chip) 

Thời gian hoàn thành: 

30/9/2022. 

46.  
UBND các tỉnh, 

thành phố 

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân yên tâm 

sử dụng dịch vụ. Hướng dẫn người dân 

Thời gian hoàn thành: 

30/9/2022. 

47.  Bộ Công an 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Xây dựng quy trình về an sinh xã hội 

Triển khai giải pháp kỹ thuật, thống nhất dữ 

liệu để thực hiện tài khoản an sinh xã hội phục 

vụ: chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh 

dịch.  

Thời gian hoàn thành: 

30/9/2022. 
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48.  Bộ Công an 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội, Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam, 

UBND các tỉnh 

thành phố. 

Phối hợp đơn vị thu nhận hồ sơ CCCD để xác 

minh, đối sánh cấp kèm tài khoản định danh 

điện tử, tài khoản an sinh xã hội và tài khoản 

ngân hàng 

Triển khai cấp tài khoản và chi trả an sinh xã 

hội gắn với việc cấp Căn cước công dân, định 

danh điện tử, tài khoản ngân hàng. Ấn định chỉ 

tiêu hoàn thành từ nay đến cuối năm 2022 hoàn 

thành 15 triệu tài khoản an sinh xã hội. 

Thời gian hoàn thành: 

31/12/2022. 

49.  Văn phòng Chính phủ 

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam, 

UBND các tỉnh, 

thành phố 

Cung cấp tài khoản ngân hàng, tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch trên 

môi trường điện tử 

Triển khai thanh toán trực tuyến 
Thời gian hoàn thành: 

31/12/2022. 

50.  Bộ Tư pháp 
Số hóa 100% dữ liệu hộ tịch, tịch (Nhóm Sổ đăng ký kết hôn; Nhóm Sổ đăng ký khai sinh, Nhóm Sổ đăng ký nhận 

cha, mẹ, con; Nhóm Sổ đăng ký khai tử) 
Hoàn thành trước 31/12/2022 

51.  
Bộ Thông tin và Truyền thông 

Đăng ký biến động về quyền sủ dụng đất Hoàn thành trước 30/9/2022. 

52.  Chỉ đạo các nhà mạng tiếp tục gửi yêu cầu xác thực sang hệ thống dân cư để thực hiện làm sạch thông tin thuê bao Hoàn thành trước 15/9/2022 

53.  Bộ Giao thông vận tải Tiếp tục thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe với 51 địa phương chưa triển khai dịch vụ công Hoàn thành trước 15/9/2022. 

54.  Ngân hàng nhà nước Việt Nam Làm sạch 100% dữ liệu ngân hàng Hoàn thành trước 31/10/2022. 

55.  Cơ quan đoàn thể Triển khai số hóa dữ liệu ban ngành, đoàn thể, hội viên Hoàn thành trước 31/12/2022 
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