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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  
 
 


