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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 28 tháng 4 

năm 2022 về triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến 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 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ    

Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã 

chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến 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. Tham dự cuộc họp có các đồng 

chí đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, 

Y tế, Văn phòng Chính phủ.  

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an và ý kiến phát biểu của các đại biểu 

dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau: 

1. Bộ Công an: 

- Tiếp tục phát triển hệ sinh thái số trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, hoàn thiện ứng dụng VNEID theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 28 tháng 3 năm 2022.  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng phương án kết 

nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến xuất nhập cảnh theo thời gian thực nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu giải pháp 

phát triển hệ thống hộ chiếu điện tử kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để lộ lọt thông tin cá nhân, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trong tháng 6 năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội nghiên cứu, triển 

khai Phần mềm quản lý công dân thuộc diện được hỗ trợ chính sách của Nhà nước 

trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: 

- Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành 

chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển khai kết 



2 

nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, trong đó ưu tiên triển khai các dịch vụ công thiết yếu được giao tại Quyết định 

số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Khẩn trương phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện kết nối 

đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội (Trẻ em, Bảo trợ xã hội, Việc làm, Người có 

công) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 02 tháng 9 

năm 2022.  

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ 

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử 

cho người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.  

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quán triệt các trường học đẩy mạnh việc 

thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của phụ huynh, 

học sinh, sinh viên. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an,                

Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổ chức làm việc với các doanh nghiệp viễn 

thông di động để chỉ đạo, thúc đẩy kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác theo 

chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022, 

xác định lộ trình hoàn thành trong năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 

quả thực hiện. 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

- Phối hợp với Bộ Công an kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để 

xác minh, xác thực thông tin nhận biết khách hàng trong thanh toán, mở tài khoản 

của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để thúc đẩy người dân, doanh 

nghiệp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. 

- Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho người lao động, các đối tượng hưởng trợ cấp 

từ ngân sách nhà nước mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận chi trả không 

dùng tiền mặt. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương 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; 

- Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, 

Trợ lý, Thư ký TTgCP,  

Vụ: KGVX, KTTH, NC, QHQT, TH; 

- Lưu: VT, KSTT (3). VTA 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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