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366/QĐ-TTg

CSDLQGvDC

(11/03/2020)

Quyết định

1368/QĐ-TTg
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Bộ Công an đã khẩn

trương tổ chức triển khai

thực hiện, trong đó xác

định việc xây dựng 2 Dự

án là “trách nhiệm pháp

lý, trách nhiệm chính trị,

vừa là mệnh lệnh công

tác và cũng là danh dự

của lực lượng CAND.”



C06 - BỘ CÔNG AN

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Nguyên 
tắc 

Hiện 
đại

Đồng 
bộ

Bảo 
mật

Chống 
lãng 
phí



C06 - BỘ CÔNG AN

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công an Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh thu nhận hồ sơ cấp Căn 

cước công dân

Đã hoàn thành việc thiết kế và sản xuất thẻ

căn cước công dân mới có gắn chíp điện tử; đồng thời

trong thời gian ngắn hoàn thành triển khai chiến

dịch cấp 50 triệu thẻ cho công dân để lại nhiều dấu

ấn tốt đẹp.

- Từ 01/3/2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được

trên 57 triệu/50 triệu hồ sơ cấp Thẻ căn cước, đạt tỷ

lệ 114%.

- Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn khách quan từ việc

khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu trên thể giới,

nhất là chip điện tử (do tác động của đại dịch Covid-19

và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn), nên tiến

độ in và trả thẻ chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch, đến

nay đã in và trả khoảng 25 triệu thẻ Căn cước gắn chip

cho công dân.
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BỘ 

THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN 

THÔNG

Đã trực tiếp có 03 buổi làm việc với đồng chí Bộ trưởng

Bộ Thông tin và truyền thông; xin ý kiến nhiều lần tham

gia, thẩm định thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết của 02 dự

án; phối hợp đánh giá an ninh an toàn của hệ thống ....
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Kiểm tra toàn bộ các thiết bị, phần mềm của hệ thống

CSDLQG về DC bảo đảm an ninh an toàn thông tin
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Kết nối, tích hợp, chia sẻ khai thác thông tin 

công dân và đồng bộ dữ liệu vào CSDLQG 

về DC qua trục tích hợp NGSP

CỤC 

CẢNH 

SÁT 

QLHC VỀ 

TTXH

CỤC TIN 

HỌC HÓA
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(1) Kết nối, xác thực thông tin công dân trong CSDLQG về

DC với cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày

21/05/2021, đã xử lý được 7.646.461 yêu cầu xác thực thông

tin công dân cho Bảo hiểm xã hội.

(2) Đã phối hợp với Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và

Truyền thông tiến hành rà soát, đánh giá, xây dựng tài

liệu hướng dẫn kỹ thuật, kịch bản kết nối, khai thác Cơ

sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với Bộ, ngành và 63

UBND địa phương kết nối qua trục NGSP.
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(3) Hướng dẫn UBND 63 địa phương sử dụng dịch vụ xác thực thông tin

công dân từ CSDLQG về DC để giải quyết các dịch vụ công phục vụ giải

quyết thủ tục hành chính, 236 dịch vụ công trực tuyến cho người dân

thông qua trục tích hợp quốc gia NGSP của Bộ Thông tin và Truyền

thông; tính đến ngày 12/7/2021, các bên đã phối hợp thực hiện thử

nghiệm kỹ thuật kết nối CSDLQG về DC với 53/63 tỉnh, thành phố sử

dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân (có thể kết nối chính thức sau

khi hoàn thành kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống).

(4) Kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

của Bộ Tư pháp thực hiện cấp số và hủy số định danh trên

trục NGSP từ ngày 07/7/2021. Đến nay, đã thực hiện cấp

được trên 60 nghìn số định danh cá nhân qua trục NGSP.
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KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1) Công tác kiểm tra an ninh an toàn thông tin của đơn vị

kết nối đến CSDLQG về DC còn chậm;

2) Vá lỗ hổng bảo mật tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu;

3) Công tác tập hợp danh sách tài khoản, văn bản cam kết

đảm bảo an ninh an toàn thông tin của tổ chức, người

dùng đang phải qua nhiều bước trung gian;
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PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1) Đề nghị Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp

cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Kỹ

thuật nghiệp vụ - Bộ Công an xây dựng kế hoạch, phương án, các giải pháp

để kiểm tra, định kỳ kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh an toàn thông tin đối

với các hệ thống kết nối vào CSDLQG về DC

2) Thời gian tới, đề nghị chuyển đầu mối tập hợp danh sách tài khoản, các

văn bản cam kết của tổ chức, người sử dụng dịch vụ xác thực thông tin

công dân của 63 Tỉnh/Thành phố về Công an các Tỉnh/Thành phố

3) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương chuyển động kết nối, khai thác

thông tin công dân trong CSDLQG về DC, đẩy mạnh dịch vụ công trực

tuyến, các hoạt động trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp thông

qua việc khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư và Căn cước công dân.
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Trân trọng cảm ơn!


