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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022  

về một số nội dung trong triển khai 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 2030 
_____________ 

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp về 

một số nội dung trong triển khai 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 2030 (sau đây gọi là Đề án 06). Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại 

diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.        

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Bộ Công an và Bộ Tư pháp xây dựng quy trình và hướng dẫn rà 

soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư bảo đảm 

đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở cho Tổ Công tác triển khai Đề án tại địa 

phương chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và thống nhất cách thức xử lý 

dữ liệu sai lệch. Phối hợp bàn phương án thống nhất triển khai các dịch vụ công 

liên quan đến dữ liệu hộ tịch và dân cư theo đúng lộ trình của Đề án 06, trên tinh 

thần không làm thay chức năng quản lý nhà nước mà chỉ tập trung vào khâu tổ 

chức thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tháo gỡ về mặt kỹ thuật 

để bảo đảm thuận lợi cho người dân và tối ưu hóa nguồn lực. 

Bộ Công an, Bộ Tư pháp lựa chọn Hà Nội và 01 địa phương khác làm thí 

điểm và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tìm cách làm hợp lý, hiệu quả, 

tránh lãng phí. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc dữ liệu tổng 

hợp của người dân, theo hướng hình thành dữ liệu khai thác dùng chung trong 

toàn hệ thống cơ quan nhà nước; việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin có 

sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tránh gây phiền hà cho người 

dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2022. 

3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Sớm hoàn thiện phần mềm đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm tích hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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- Tiên phong cùng Bộ Công an trong tạo lập, tích hợp sử dụng tài khoản 

định danh điện tử cho toàn bộ học sinh, sinh viên, giáo viên và công chức, viên 

chức ngành giáo dục. Trước mắt ưu tiên triển khai tích hợp phục vụ công tác tổ 

chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. 

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm tốt việc 

cập nhật chính xác, đầy đủ ngay từ đầu các dữ liệu mũi tiêm phòng Covid-19 cho 

trẻ em từ 5-12 tuổi vào hệ thống tiêm chủng và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện các giải pháp “làm sạch” 

trên 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa thể xác thực; chủ trì phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cơ sở 

y tế thực hiện có hiệu quả chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế bằng Căn cước công dân. 

5. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y 

tế chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý người nước ngoài vào Việt Nam sau khi 

thực hiện chủ trương mở cửa du dịch, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao có hướng dẫn cụ thể về khai báo y tế, sử dụng ứng dụng VNEID, 

kết nối dữ liệu xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài… để phục vụ công 

tác quản lý hiệu quả. 

6. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an, phát huy vai trò Tổ công 

tác trong làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, đề xuất giải pháp 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, đúng lộ 

trình đã đề ra. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổ công tác triển khai Đề án; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; 

Trợ lý, Thư ký TTgCP,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KSTT(3). 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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