
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /QĐ-BKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022  

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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, tầm nhìn đến năm 2030 

 

BỘ TRƯỞNG  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt 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, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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, tầm nhìn đến năm 2030. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân 

sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
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1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 

này theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 

này về Trung tâm Công nghệ thông tin định kỳ trước ngày 20 hằng tháng. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin: 

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực 

hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần 

thiết để đảm bảo Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

Kế hoạch này. 

- Xây dựng báo cáo thực hiện gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, 

định kỳ trước ngày 22 hằng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án. 

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đôn đốc, 

theo dõi các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trong 

phạm vi quản lý của Bộ. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định, 

trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán 

chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định hiện hành và huy động các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Công an, VPCP (để t/d, p/h); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h); 

- Cổng TTĐT của Bộ; 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Bùi Thế Duy 

 

  



 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTg NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ 

DUYỆT 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, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BKHCN ngày      tháng     năm      của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả 

1 Thành lập tổ công tác thực hiện 

đề án. 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

Các đơn vị có 

liên quan 

03/2022 Quyết định thành lập tổ công 

tác do Lãnh đạo Bộ ký ban 

hành. 

2 Ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện đề án. 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

Văn phòng Bộ, 

các đơn vị có liên 

quan 

03/2022 Quyết định ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện đề 

án do Lãnh đạo Bộ ký ban 

hành. 

3 Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các quy định của Bộ 

để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư phục vụ thực hiện 

các thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử và phát triển kinh 

tế xã hội. 

Vụ Pháp chế Các đơn vị thuộc 

Bộ 

03/2022 Các quyết định chỉnh sửa, bổ 

sung quy định. 

4 Triển khai các nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ trên nền Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, định danh điện tử 

của Bộ Công an trong khuôn khổ 

các chương trình khoa học và 

Các đơn vị thực 

hiện phê duyệt 

nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học 

Các đơn vị thuộc 

Bộ 

Thường xuyên Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ trên 

nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, định danh điện tử 
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công nghệ trọng điểm cấp quốc 

gia. 

5 Thực hiện số hóa và tái sử dụng 

kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính có liên 

quan đến thông tin, giấy tờ cá 

nhân trong tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính để làm giàu, 

cập nhật, bổ sung, kết nối, chia 

sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư phục 

vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Các đơn vị chủ trì 

cung cấp thủ tục 

hành chính, một 

cửa điện tử 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin, 

Văn phòng Bộ. 

Từ 01/06/2022 – 

12/2025 

Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính của Bộ được số 

hóa và cập nhật các trường 

thông tin liên quan trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

6 Tích hợp, cung cấp dịch vụ xác 

thực để 100% tài khoản định 

danh điện tử của cá nhân đã được 

tạo lập bởi Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng dịch vụ công của 

Bộ thực hiện được việc xác thực 

với danh tính điện tử do Bộ 

Công an cung cấp. 

Các đơn vị chủ trì 

cung cấp thủ tục 

hành chính 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

2022 Các tài khoản cá nhân được 

dùng chung tại hệ thống 

Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Cổng dịch vụ công của Bộ và 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư. 

7 Kết nối, tích hợp, chia sẻ hệ 

thống thông tin cung cấp dịch vụ 

công của Bộ với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, hệ thống 

định danh. 

Các đơn vị thuộc 

Bộ 

 

Cục Thông tin 

khoa học và công 

nghệ quốc gia, 

Văn phòng Bộ, 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

2022-2025 Các Cơ sở dữ liệc của Bộ 

được kết nối, tích hợp, chia sẻ 

Công nghệ thông tin về dân 

cư, hệ thống định danh, 

https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
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8 Cập nhật, chuẩn hóa danh mục 

tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính; rà soát, tái 

cấu trúc quy trình, điện tử hóa 

mẫu đơn, tờ khai. 

Các đơn vị chủ trì 

cung cấp thủ tục 

hành chính 

Văn phòng Bộ, 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

2022-2025 Danh mục tài liệu, hồ sơ thủ 

tục hành chính của Bộ trên 

Công nghệ thông tin về thủ 

tục hành chính được cập 

nhật. Quy trình, mẫu đơn, tờ 

khai được điện tử hóa 

9 100% thủ tục hành chính của Bộ 

được cung cấp dưới hình thức 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 và được định danh, xác thực 

điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ 

liệu dân cư. 

Các đơn vị chủ trì 

cung cấp thủ tục 

hành chính 

Văn phòng Bộ; 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

2023-2025 Các thủ tục hành chính của 

Bộ được cung cấp trực tuyến 

mức độ 4 và được định danh, 

xác thực điện tử hoặc xác 

thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

  

10 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, Cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành. 

Các đơn vị chủ 

quản cơ sở dữ liệu 

về khoa học và 

công nghệ 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

12/2023 Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

khoa học và công nghệ, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành được 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

10.1 Công bố khoa học và công nghệ 

trong nước và quốc tế của Việt 

Nam (STD). 

Cục Thông tin 

khoa học và công 

nghệ quốc gia 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu STD được kết 

nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

10.2 Nhiệm vụ, đề tài, đề án khoa học 

và công nghệ Việt Nam. 

Cục Thông tin 

khoa học và công 

nghệ quốc gia; 

Cục Ứng dụng và 

phát triển công 

nghệ 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ, đề 

tài, đề án khoa học và công 

nghệ Việt Nam được kết nối, 

chia sẻ với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. 

https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
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10.3 Tổ chức khoa học và công nghệ. Cục Thông tin 

khoa học và công 

nghệ quốc gia; 

Viện Đánh giá 

khoa học và Định 

giá công nghệ; 

Văn phòng Đăng 

ký hoạt động khoa 

học và công nghệ 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu Tổ chức khoa 

học và công nghệ được kết 

nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 

10.4 Cán bộ nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ. 

Cục Thông tin 

khoa học và công 

nghệ quốc gia 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu Cán bộ nghiên 

cứu khoa học và phát triển 

công nghệ được kết nối, chia 

sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư 

10.5 Cơ sở dữ liệu tin tức về TBT. Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu tin tức về TBT 

được kết nối, chia sẻ với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

10.6 Cơ sở dữ liệu về cung cầu công 

nghệ (bao gồm cơ sở dữ liệu bản 

đồ công nghệ). 

Cục Ứng dụng và 

phát triển công 

nghệ 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu về cung cầu 

công nghệ được kết nối, chia 

sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư 

10.7 Cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa 

học và công nghệ 

Quỹ Phát triển 

khoa học và công 

nghệ quốc gia; 

Viện Đánh giá 

khoa học và Định 

giá công nghệ; 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 Cơ sở dữ liệu về chuyên gia 

khoa học và công nghệ được 

kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
https://www.most.gov.vn/vn/pages/ChiTietToChuc.aspx?tochucID=2714
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Cục Ứng dụng và 

phát triển công 

nghệ (cơ sở dữ 

liệu chuyên gia 

trong cơ sở dữ 

liệu kết nối cung 

cầu) 

10.8 Cơ sở dữ liệu công bố thông tin 

sở hữu công nghiệp. 

Cục Sở hữu trí tuệ Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 

 Cơ sở dữ liệu công bố thông 

tin sở hữu công nghiệp được 

kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

10.9 Cơ sở dữ liệu sáng chế toàn văn  Cơ sở dữ liệu sáng chế toàn 

văn được kết nối, chia sẻ với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư 

10.10 Cơ sở dữ liệu về tổ chức đại diện 

sở hữu công nghiệp, người đại 

diện sở hữu công nghiệp. 

 Cơ sở dữ liệu về tổ chức đại 

diện sở hữu công nghiệp, 

người đại diện sở hữu công 

nghiệp được kết nối, chia sẻ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

10.11 Cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện hoạt động giám 

định sở hữu công nghiệp. 

 Cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá 

nhân đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công 

nghiệp được kết nối, chia sẻ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 
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10.12 Cơ sở dữ liệu Quy chuẩn kỹ 

thuật. 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

 

 Cơ sở dữ liệu Quy chuẩn kỹ 

thuật được kết nối, chia sẻ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

10.13 Cơ sở dữ liệu Tiêu chuẩn quốc 

gia. 

 Cơ sở dữ liệu Tiêu chuẩn 

quốc gia được kết nối, chia sẻ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

10.14 Cơ sở dữ liệu mã số mã vạch 

quốc gia. 

 Cơ sở dữ liệu mã số mã vạch 

quốc gia được kết nối, chia sẻ 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

11 Xây dựng báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện Đề án gửi Bộ 

Công an và Văn phòng Chính 

phủ, định kỳ trước ngày 22 hàng 

tháng 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin; 

Văn phòng Bộ 

Các đơn vị có 

liên quan thực 

hiện đề án 

Định kỳ hàng 

tháng 

Báo cáo gửi Bộ Công an và 

Văn phòng Chính phủ 
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