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THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
tại cuộc họp 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 năm 2030

Ngày 02 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì cuộc
họp về 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
năm 2030 (Đề án 06). Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về
chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai
Đề án 06, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Tổ phó
Tổ công tác triển khai Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc,
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển
khai Đề án 06 và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và
Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe báo cáo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, ý kiến phát biểu
của các đại biểu dự họp và ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia
về chuyển đổi số kết luận như sau:
1. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương tinh thần tích cực vào cuộc
quyết liệt của các bộ, cơ quan, trong đó là vai trò của đồng chí Phó Thủ tướng được
phân công phụ trách, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác đã
có nhiều nỗ lực, hoàn thành công việc như báo cáo của Tổ Công tác đã nêu.
2. Đồng ý với nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị của Tổ Công tác,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
a) Các bộ, ngành, địa phương:
- Khẩn trương triển khai Đề án, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung,
phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ
được giao. Tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành việc triển khai 25 dịch vụ công
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thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại Đề án 06
(Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).
- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông
tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công
nghệ thông tin bảo đảm mọi dự án công nghệ thông tin khi triển khai phải có cấu
phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.
- Tăng cường nguồn lực; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để
thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; bổ sung, sắp xếp, bố trí nguồn
nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc triển khai Đề án.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án vì
đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc
gia, của người dân và của doanh nghiệp, không phải là Đề án “của Bộ Công an”.
Sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển thành nền tảng
cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung trên toàn quốc; phải xây dựng cơ sở dữ
liệu dùng chung, sản phẩm dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ
quan trong hệ thống chính trị.
- Các bộ, ngành bám sát các nội dung, nhiệm vụ Đề án, phân công trách
nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các
văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện các nội dung của Đề án; khẩn trương
thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ
trình Đề án 06.
- 05 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai
thực hiện Đề án 06; trong đó, Thành phố Hà Nội triển khai làm điểm.
b) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền
thông, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thống nhất
phạm vi, cách thức tiến hành rà soát, đề cương, biểu mẫu một cách cụ thể, rõ ràng
để các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát; báo cáo Thủ tướng Chính phủ
kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật cần phải sửa đổi bổ sung trong tháng 4
năm 2022. Trước mắt, tập trung hoàn thiện 02 văn bản pháp lý quan trọng là Nghị
định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định quy định về định danh và xác thực
điện tử.
c) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án
06, khẩn trương rà soát các nội dung đầu tư của dự án công nghệ thông tin đã,
đang và sẽ đầu tư liên quan đến sử dụng thông tin dân cư để bảo đảm tránh trùng
lặp, lãng phí, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kinh phí để tập trung
nguồn lực cho Đề án này.
d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu có giải pháp đầu tư cấp
bách, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Đề án cho các bộ, ngành, địa phương, đặc
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biệt là đối với Bộ Công an, cơ quan thường trực của Đề án, bảo đảm hiệu quả, tiết
kiệm theo quy định của pháp luật.
đ) Tổ Công tác triển khai Đề án 06
- Phát hành văn bản gửi Công an các địa phương (cơ quan thường trực) tham
mưu kiện toàn Tổ Công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương làm Tổ trưởng Tổ Công tác và định kỳ hàng tháng, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký báo cáo gửi Bộ Công
an và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, đưa vào là một nội dung để báo cáo tại các
Phiên họp Chính phủ thường kỳ.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai
thực hiện Đề án, trong đó xác định rõ trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức, triển khai, chỉ đạo đặc biệt là nhận
thức của cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở.
- Chủ động thống kê các đầu việc cần phải làm gồm 13 nhóm nhiệm vụ chung
của các bộ, ngành, địa phương; 89 nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, cơ quan và 08
nhóm nhiệm vụ của địa phương theo Quyết định số 06/QĐ-TTg và có văn bản
yêu cầu các bộ, địa phương rà soát, đối chiếu để ban hành bổ sung các nhiệm vụ
còn thiếu hoặc bỏ sót.
- Trước mỗi Phiên họp Chính phủ thường kỳ, Tổ Công tác tổ chức họp đánh
giá kết quả triển khai Đề án, tổng hợp, cập nhật thông tin, trong đó chỉ ra những
bộ, ngành, địa phương làm tốt, chưa tốt để biểu dương, phê bình, kiểm điểm, báo
cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ.
3. Giao Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cùng Bộ
Công an và Bộ Tư pháp đề xuất phương án triển khai các nghiệp vụ hộ tịch trên
nền tảng hệ thống dữ liệu dân cư để khai thác chung thuận lợi và tránh lãng phí,
thiết kế thêm công cụ kiểm soát hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý, Thư ký TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (3). pvHữu

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn
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