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BÁO CÁO TÓM TẮT
Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Trung tướng NGUYỄN DUY NGỌC
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
- Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia
về chuyển đổi số !
- Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các
bộ, ban ngành ở Trung ương và UBND các địa phương !
- Thưa các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu tại các điểm cầu
truyền hình trong cả nước !
Theo phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, sau đây Tôi xin báo cáo tóm tắt
một số vấn đề triển khai Đề án 06 của Chính phủ như sau:
Ngày 06 tháng 01 năm 2022, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển
ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã xác định 7
quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các cục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và
giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25
thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải
quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân
công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể để thực hiện Đề án.
1. Về quan điểm chỉ đạo: Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn có tính
chất xuyên suốt trong quá trình thực hiện là:
(1) Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng
đầu các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người
dân là yếu tố quyết định; sự hành động đồng bộ ở các bộ, ngành, địa phương là
yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
(2) Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống
nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật. Dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử là cơ
sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa
trên các công nghệ số.
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(3) Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công
dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia
sẻ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới; khuyến khích mọi
nguồn lực xã hội để xây dựng, phát triển, thúc đẩy ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư.
(4) Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát
triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và
tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ
quan nhà nước. Người dân chỉ phải cung cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho
các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.
(5) Dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy,
phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh quốc gia; phải gắn kết với năng lực
quản trị nhà nước, mang lại tiềm năng bứt phá của nền kinh tế, phản ánh giá trị
văn hóa, lịch sử và trí tuệ toàn dân trong đời sống xã hội. Việc triển khai phát
triển, ứng dụng dữ liệu dân cư phải gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền
tảng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội.
(6) Việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải
gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số.
(7) Việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh
và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây
dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.
2. Về mục tiêu, nhiệm và và giải pháp: Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng
dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử,
thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích như sau:
(1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
(2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện
hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5)
Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Cụ thể là:
Một là, Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung
cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, đã có 23 bộ, cơ quan ngang bộ và 63
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc
gia, công bố 6.673 bộ thủ tục hành chính trong đó có 3.435 dịch vụ công trực
tuyến với 1.921 thủ tục hành chính liên quan đến công dân, 1.862 thủ tục hành
chính liên quan đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn nhiều hạn
chế. Để thúc đẩy dịch vụ công quốc gia trên cơ sở tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân
cư, Đề án đã đề ra 13 mục tiêu cụ thể trong năm 2022; 11 mục tiêu cụ thể giai
đoạn 2023-2025 và 11 mục tiêu giai đoạn 2025-2030.
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Trong đó, xác định điểm nhấn của năm 2022 là cung cấp các dịch vụ
công trực tuyến thiết yếu (tối thiểu 20 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực hộ
tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động,...) để phục vụ người dân,
doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngay trong quý I năm
2022 hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của
Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế, giúp 100% người nộp thuế
không phải khai báo lại các thông tin; bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc
đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân của công dân và thực hiện an sinh
xã hội tại cấp xã trên cơ sở triển khai giải pháp dùng chung hạ tầng của ngành
Công an; từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực
các thông tin, giấy tờ cá nhân để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng
dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID), trong đó, tập trung thực hiện ngay
đối với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số
chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ,
công chức, viên chức… Bảo đảm các chỉ tiêu về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu
dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, định danh, giải quyết
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được theo dõi, giám sát,
đánh giá bằng dữ liệu, theo thời gian thực bắt đầu từ quý II năm 2022, kịp thời
phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và sự tham gia của nhân dân;
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...
Theo tính toán của Bộ Công an, chỉ cần thực hiện thành công việc triển
khai 11/25 thủ tục hành chính thiết yếu lên mức độ 3, mức độ 4 của lực lượng
Công an nhân dân, thì đã tiết kiệm được gần 11 nghìn biên chế để sử dụng vào
việc khác và tiết kiệm chi phí hàng nghìn tỷ đồng. Như vậy, nếu mở rộng ra thực
hiện được ở các cấp, cách ngành thì lợi ích mang lại cho xã hội sẽ rất lớn.
Hai là, Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đề án xác định
mục tiêu chính của giai đoạn 2022-2023 là bảo đảm pháp lý để triển khai thực
hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Nghiên cứu, triển
khai việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ CCCD đối với các
lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác;
nghiên cứu mở rộng ứng dụng trong các giao dịch điện tử phục vụ phát triển
kinh tế, xã hội. Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định
danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán
không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên ứng dụng VNEID, mã QR
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của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử. Phát triển, hoàn thiện và triển khai
hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp
các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh
toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…
Ba là, Nhóm tiện ích phục vụ công dân số. Hiện nay, công dân có rất
nhiều loại giấy tờ khác nhau, như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ…
Nhằm tạo điều kiện cho công dân, Đề án đặt ra mục tiêu trong năm 2022: Bảo
đảm cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân đã được thu thập
dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện giải quyết 100% yêu cầu
tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân
hiểu rõ và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính,
chứng minh nhân thân, dịch vụ công. Bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết
yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chip
điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe…
từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy
định pháp luật. Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích
số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch vụ cư trú, căn cước công dân,
thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.
Giai đoạn 2023 - 2025: Phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản người dùng
trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ
thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt
và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Đảm bảo
100% các giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp
đồng điện tử được định danh, ký số. Giai đoạn 2025 - 2030: Phấn đấu đạt trên
60 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái
cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử,
thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong
các giao dịch điện tử.
Bốn là, Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm
giàu dữ liệu dân cư. Đề án đặt ra mục tiêu trong năm 2022, triển khai hiệu quả
việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15
tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ góp phần làm giàu dữ liệu dân cư,
trong đó: Tạo nền tảng để các lĩnh vực gần, sát với công dân sử dụng được nền
tảng dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục trong khi chưa có hạ tầng
như lĩnh vực tư pháp, lao động thương binh xã hội…; kết nối với các cơ sở dữ
liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có để “làm sạch” đảm bảo giải
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quyết các thủ tục phục vụ công dân chính xác và thuận lợi. Đối với bộ, ngành
đang triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu cần trao đổi, thống nhất với Bộ Công an
để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Năm
2023 và các năm tiếp theo: Bảo đảm tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa
phương bảo đảm thông suốt, hoạt động hiệu quả.
Năm là, Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Trên cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, ứng dụng những nền
tảng công nghệ 4.0 để phân tích, đánh giá cung cấp thông tin đa dạng, hữu ích
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đề án xác định mục tiêu trong năm 2022:
Tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội; đáp ứng yêu cầu
nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và nhu cầu của các tổ chức, doanh
nghiệp. Tích hợp với hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ bảo đảm liên thông, nhanh chóng, hiệu quả theo yêu cầu của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đến năm 2023 và các năm tiếp theo: Tiếp tục
hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở
dữ liệu khác để làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các yêu cầu đa dạng về phát
triển kinh tế - xã hội.
Song song với việc triển khai 5 nhóm tiện ích nêu trên, cần xây dựng, hoàn
thiện chính sách, pháp luật để bảo đảm đầy đủ tính pháp lý để tổ chức triển khai
Đề án. Trước mắt, ngay trong năm 2022 cần tập trung xây dựng và ban hành
Nghị định và Thông tư có liên quan đến việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư; đồng thời, nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các
quy định của pháp luật 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; tiến tới 2023, 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 và đến năm 2024, tham mưu đề xuất xây dựng
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra việc
sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo
đảm đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu...
3. Về tổ chức thực hiện: Để tổ chức thực hiện Đề án quan trọng này,
Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phân công trách nhiệm
cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện, đề nghị các đồng chí nghiên cứu
kỹ các nội dung trong Đề án để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.
Về cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban quốc gia về chuyển đổi số sẽ chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Đề
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án; phân công đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ
tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Đề án, xem xét giải quyết
các công việc thường xuyên của Đề án. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định
thành lập Tổ công tác triển khai Đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng;
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó và đại diện lãnh đạo
các bộ, cơ quan tham gia gồm: Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Kế
hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương Binh và Xã
hội; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài Nguyên
và Môi trường; Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổ công tác có nhiệm vụ
hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ của Đề án.
Tổ công tác triển khai Đề án sẽ xây dựng kế hoạch triển khai và đôn đốc,
hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ của Đề án theo lộ trình từng tháng. Trong đó, ngay trong Tháng 1, Tháng 2
và tháng 3 năm 2022 sẽ hoàn thành ngay những công việc sau:
(1) Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu đã có:
Với Cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hoàn thành ngày
22/01/2022); với Cơ sở dữ liệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam (hoàn thành
ngày 25/01/2022); với Cơ sở dữ liệu về thuế của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
(hoàn thành ngày 29/01/2022); với Cơ sở dữ liệu trẻ em của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội (hoàn thành ngày 15/02/2022); với Cơ sở dữ liệu của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành ngày 20/02/2022).
Trong tháng 1/2022, hoàn thành tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác
thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên
Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về
người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.
(2) Trong tháng 3/2022, hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối
với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân, gồm: (1) Xác
nhận số CMND khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; (2) Cấp lại, cấp đổi thẻ
CCCD; (3) Đăng ký thường trú; (4) Đăng ký tạm trú; (5) Khai báo tạm vắng; (6)
Thông báo lưu trú; (7) Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; (8) Thu tiền nộp
phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị
ghi hình (phạt nguội); (9) Đăng ký khai sinh; (10) Đăng ký khai tử; (11) Đăng ký kết
hôn; (12) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; (13) Làm con dấu mới
và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; (14) Làm con dấu thu nhỏ, dấu
nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
Theo lộ trình của Đề án, đến tháng 5/2022, sẽ tiếp tục hoàn thành việc đưa
lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 11/25 thủ tục hành chính thiết yếu gồm: (1) Liên
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thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người
dưới 16 tuổi; (2) Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai
táng phí; (3) Tích hợp giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ
gia đình; (4) 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; (5) Đăng ký biến động về quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người
được cấp giấy chứng nhận; (6) Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; (7) Đăng ký dự
thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng; (8) Cấp phiếu lý
lịch tư pháp; (9) Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; (10) Cấp điện mới từ lưới
điện hạ áp (thí điểm); (11) Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (thí điểm).
(3) Trong tháng 2/2022 hoàn thành hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương
thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục
hành chính 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 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Bộ Công an sẽ bảo đảm duy trì dữ
liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ các nhiệm vụ của Đề án;
đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật kết nối, chia sẻ để phục vụ
phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng cao nhất các yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đề xuất đồng chí Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo
các bộ, ngành, UBND các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Công an trong
quá trình thực hiện Đề án, nhất là trong kết nối, chia sẻ dữ liệu để hình thành
Trung tâm dữ liệu lớn của Quốc gia, từ đó mở rộng triển khai việc định danh đối
với các lĩnh vực, nhất là phương tiện giao thông, bất động sản... góp phần nâng
cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và
doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.
Kính thưa toàn thể các đồng chí !
Được sự phân công của Ban Tổ chức, Tôi đã trình bày xong báo cáo tóm
tắt nội dung của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn
đến năm 2030.
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh
đạo các Bộ, ngành, địa phương và toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý dự
Hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác.
Xin trân trọng Cảm ơn!

