
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 218/TB-VPCP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ 

dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06 

____________________ 

 

Ngày 13 tháng 7 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 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

tại Đề án 06. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ 

quan: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện các Bộ, cơ quan: Tòa án 

nhân dân tối cao, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ.  

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, 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 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp 

viễn thông di động khẩn trương kết nối, xác thực dữ liệu thông tin thuê bao di 

động (trừ thông tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác bảo đảm tiến độ được 

giao tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2022 và Thông báo số 

196/TB-VPCP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá nguy cơ mất 

an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đề xuất giải pháp, cơ chế đầu tư để khẩn trương khắc 

phục những hạn chế bất cập này, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022. 

- Khẩn trương đánh giá kết quả phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, các 

cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội và Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai xây 

dựng phần mềm dùng chung cho các cơ quan, xác thực định danh với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để quản lý hội viên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao 

Bộ Công an hỗ trợ, triển khai thực hiện. 

- Nghiên cứu, triển khai giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng thực hiện thí điểm 

xác thực thông tin khách hàng/người dân từ xa thông qua thiết bị di động (bao 

gồm cả việc so khớp với các yếu tố sinh trắc học). 
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2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Đẩy nhanh tiến độ phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện 

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

công) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

- Đầu mối, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an thúc 

đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ 

ngân sách nhà nước, trong đó bao gồm người khuyết tật, người có công. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về 

giáo dục đại học kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội 

nhằm hỗ trợ công tác thống kê tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, dự báo 

nguồn nhân lực và xu hướng nghề nghiệp của sinh viên ra trường. 

- Tiếp tục 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 

- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương trong việc triển khai Văn 

bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật 

triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0). 

- Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá việc triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm giám sát, điều hành thông minh 

(IOC) bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng        

Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022. 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Khẩn trương phối hợp với Bộ Công an triển khai chính thức việc kết nối, 

chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hoạt động nghiệp vụ 

thông tin tín dụng và nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; xác thực thông tin và làm 

sạch dữ liệu khách hàng góp phần ngăn chặn tín dụng đen và các hành vi gian lận, 

lừa đảo tại các tổ chức tín dụng. 

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an trong 

hướng dẫn triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng cho nhóm đối tượng được 

bảo trợ xã hội, người có công hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước. 

6. Văn phòng Chính phủ 

- Chủ trì cùng với Bộ Công an đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển 

khai, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 

04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022 các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện.  

- Phối hợp với Bộ Công an khẩn trương trình lấy ý kiến thành viên Chính phủ 

về dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. 
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- Tổ chức làm việc với các Bộ: Y tế, Công an, Tư pháp, Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Giao thông vận tải và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kết nối, 

chia sẻ dữ liệu của ngành y tế... phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến 

thiết yếu. 

7. Các bộ, cơ quan, địa phương 

- Các bộ, cơ quan sớm rà soát, đánh giá, nâng cấp phần mềm để cung cấp 25 

dịch vụ công thiết yếu và các dịch vụ công khác để bảo đảm công tác số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin 

mạng. 

- Các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đánh giá 

các kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06; gửi văn bản đề 

xuất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022 đến Bộ Công 

an và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn 

trước ngày 28 tháng 7 năm 2022. 

- Các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, thành lập tổ phân tích dữ liệu 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan các cấp hành chính. 

8. Tổ công tác triển khai Đề án 06 hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng triển 

khai thực hiện Đề án 06, tập trung vào: (i) Kết quả nổi bật đã đạt được, bao gồm: 

đánh giá các nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi Đề án, như: xử lý SIM rác, kiểm soát 

cho vay ngân hàng và phòng, chống rửa tiền...; đánh giá kết quả triển khai 25 dịch 

vụ công trực tuyến thiết yếu đã làm được đến đâu, như thế nào...; (ii) Rà soát, lựa 

chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ký cam kết 

hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2022; (iii) Đề xuất khen thưởng các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân tích cực tham gia triển khai Đề án, kiến nghị Thủ tướng             

Chính phủ chỉ đạo, nhắc nhở đối với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai các 

nhiệm vụ được giao còn chậm tiến độ. 

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); 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- 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, PTTgCP Vũ Đức Đam,  

các Vụ, đơn vị: KGVX, NC, PL, TH, TTTH; 

- Lưu: VT, KSTT (3). VTA 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

Trần Văn Sơn 
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