
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
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Quy mô lớn, phạm vi rộng, lợi ích thiết

thực, hiệu quả lâu dài

MỤC

TIÊU

CHUNG 

ĐỀ ÁN 

06

Đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia,

của người dân và của doanh nghiệp

Lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là

nguồn lực chủ yếu

Phù hợp với Chương trình Chuyển

đổi số quốc gia đến năm 2025, định

hướng đến 2030
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05 NHÓM TIỆN ÍCH

Phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Phục vụ công dân số

5

2

4

ĐỀ ÁN 06

1 Phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVCTT

3

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối,

khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư

Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo các cấp
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05 NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

Phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC TT

Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

5

2

4

ĐỀ ÁN 06

1 Hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung

cấp dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

3

Phục vụ phát triển công dân số

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết

nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ

liệu dân cư



5

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN 
06

13 nhiệm vụ chung
48 nhiệm vụ phối hợp giữa CQ TW 

với địa phương

25 dịch vụ công thiết
yếu hoàn thành trước
30/6/2022 và các dịch

vụ công khác (29 
nhóm DVC tại Quyết

định 422/QĐ-TTg) 
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STT Nội dung, nhiệm vụ cụ thể
Thời gian hoàn 

thành

1. - Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án. Tháng 01/2022

2. - Thành lập Tổ công tác. Tháng 01/2022

3.
- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng CSDL

quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử và phát triển KT-XH.
Tháng 3/2022

4.

- Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan

đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung,

kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Tại BPMC cấp bộ, 

cấp tỉnh từ

1/6/2022; 

cấp huyện từ

01/12/2022; 

cấp xã từ 01/6/2023

5.

- Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin

giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa

điện tử của bộ, ngành, địa phương; tích hợp, cung cấp 100% các DVC trực tuyến trên Cổng

DVC quốc gia trong năm 2022.

Năm 2022

6.

- Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, hệ thống thông

tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống

định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và làm

giàu CSDL quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Năm 2022 và các 

năm tiếp theo

7.

- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên CSDL quốc gia về TTHC theo

hướng dẫn của VPCP; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải

quyết TTHC.

Năm 2022 và các

năm tiếp theo

NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
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STT Nội dung, nhiệm vụ cụ thể
Thời gian hoàn 

thành

8.

- Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và số

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày

06/12/2021.

Năm 2022 - 2025

9.

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, ĐGH TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối

và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDL quốc gia về dân cư với Cổng DVC quốc gia, hệ thống

thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi

thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong

CSDL quốc gia về dân cư.

Năm 2022

10.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công

dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành mình.

Năm 2022 và các 

năm tiếp theo

11.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh thông tin trong quá

trình chuyển đổi số.
Thường xuyên

12.
- Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả

thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
ngày 22 hàng tháng

13
- Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được

giao.
Tháng 02/2022
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NHÓM NHIỆM VỤ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN TW - ĐP

1. Nhóm hoàn thiện các chính sách, pháp

luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch

vụ số liên quan đến thông tin dân cư.

09 nhiệm vụ

2. Nhóm phục vụ giải quyết TTHC và cung

cấp DVC trực tuyến.
17 nhiệm vụ

3. Nhóm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 01 nhiệm vụ
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NHÓM NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN TW

4. Nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục

vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm

giàu dữ liệu.

18 nhiệm vụ

5. Nhóm phục vụ công tác chỉ đạo,

điều hành của lãnh đạo.
03 nhiệm vụ
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NHIỆM VỤ

PHỤC VỤ 
GIẢI 

QUYẾT 
TTHC, 

CUNG CẤP 
DVC

Tích hợp, chuẩn hóa, xác thực thông tin về số CMND (9 số)
với Căn cước công dân giữa CSDL Đất đai, CSDL chuyên
ngành TNMT với CSDLQG về dân cư

Tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về dân
cư với HTTT giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh (phục vụ xác thực,
định danh và không cung cấp lại thông tin đã có trong CSDL dân
cư)

Tái cấu trúc quy trình, cung cấp DVCTT thiết yếu: Đăng ký
biến động đất đai; Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ
tài chính và đăng ký biến động đất đai; thanh toán trực tuyến
nghĩa vụ tài chính đất đai,..

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết
quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi
trường

PHỤC VỤ 
CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU HÀNH

Kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu ngành TNMT phục vụ chỉ
đạo, điều hành và đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian
thực

PHỤC VỤ KẾT
NỐI, KHAI THÁC,
LÀM GIÀU DỮ
LIỆU DÂN CƯ

Kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDLQG đất đai, CSDL chuyên
ngành TNMT và CSDLQG về dân cư



MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN
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HTTT giải
quyết

TTHC cấp
tỉnh

CSDL Đất
đai

CSDL thuế

Cổng Dịch
vụ công
quốc gia

Ngân
hàng, 

Trung gian
thanh toán

HTTT kho
bạc nhà

nước

Thanh toán

trực tuyến

nghĩa vụ tài

chính trong

TTHC đất đai

- 61/63 địa phương

đã thực hiện.

- TP Hồ Chí Minh,

Hà Nội đã hoàn

thành kết nối, tích

hợp và đã hoàn

thành kiểm thử.

- Từ đầu năm 2022

đến nay, có hơn 414

nghìn giao dịch, với

số tiền 2 nghìn tỷ

đồng
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5K khi
thanh toán
trực tuyến
thuế, lệ phí
trước bạ về

đất đai

Không cần
đến cơ quan

Thuế

Không cần
đến Ngân

hàng

Không cần
đến cơ quan

đất đai

Không bị giới
hạn bởi khung

giờ hành
chính (mọi lúc, 

mọi nơi)

Không cần
đến để nộp

chứng từ cho
Bộ phận một

cửa Hướng dẫn thanh 

toán trực tuyến:

https://m.youtube.co

m/watch?d=n&featu

re=share&fbclid=Iw

AR2oJqQkaDaB_R

GhYZ0pltoRmiZk7s

dTnkQn30JMot_Yrx

o5KyPds3yKLO0&v

=KG1snn8nkQA

https://m.youtube.com/watch?d=n&feature=share&fbclid=IwAR2oJqQkaDaB_RGhYZ0pltoRmiZk7sdTnkQn30JMot_Yrxo5KyPds3yKLO0&v=KG1snn8nkQA
https://m.youtube.com/watch?d=n&feature=share&fbclid=IwAR2oJqQkaDaB_RGhYZ0pltoRmiZk7sdTnkQn30JMot_Yrxo5KyPds3yKLO0&v=KG1snn8nkQA
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Tái cấu trúc quy trình, làm cơ sở đầu bài cho việc hoàn thiện,
nâng cấp hệ thống và hướng dẫn tổ chức triển khai: Bộ
TNMT, Bộ TC đồng chủ trì, phối hợp với VPCP, cơ quan, địa
phương thực hiện.

Hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu: Hệ thống
của Bộ, ngành, địa phương nào thì Bộ, ngành, địa phương
chịu trách nhiệm

Tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai điểm tại một số
địa phương (Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Thái Nguyên, Bình Định)

Hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện: Bộ TNMT hướng
dẫn đối với ngành TNMT; Bộ TC hướng dẫn đối với ngành
thuế; VPCP hướng dẫn đối với Hệ thống một cửa và 03 Bộ
phối hợp tập huấn cho địa phương

Tổ chức triển khai đến các cán bộ, công chức (cán bộ tiếp
nhận và trả kết quả hồ sơ, cán bộ xử lý); tuyên truyền đến
người dân



MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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1. Tổ công tác Đề án 06 của Bộ TNMT

- Phát huy vai trò điều phối của bộ phận thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Bộ vai

trò phối hợp của các thành viên tổ công tác, thường xuyên họp, thống nhất nội dung liên

quan đến triển khai Đề án 06 trước khi trình lãnh đạo chỉ đạo.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, điều

phối, triển khai 13 nhiệm vụ chính và 48 nhiệm vụ phối hợp của Đề án 06;

- Đối với các văn bản triển khai Đề án 06, cần thống nhất giao cho một đầu mối của

Văn phòng Bộ tham mưu, tổng hợp trình lãnh đạo phụ trách triển khai Đề án 06 chỉ đạo.

- Tổ chức triển khai rà soát chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu còn chưa khớp hoặc chưa

chính xác giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia,

chuyên ngành của Bộ nhằm làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền
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2. Văn phòng Bộ TNMT

- Hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, ĐGH TTHC; thống nhất quy
trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp các DVC thuộc phạm vi quản lý để
triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết
TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

- Phối hợp tham mưu nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ đáp

ứng yêu cầu số hóa theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

- Phối hợp tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu công dân giữa

CSDLQG về dân cư với Cổng DVC, HTTT giải quyết TTHC của Bộ phục vụ xác thực, chia

sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các

thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư;

- Kịp thời công bố, công khai, chuẩn hóa thông tin dữ liệu, nhất là các dữ liệu về kết quả giải

quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Tham gia quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

dựa trên dữ liệu theo thời gian thực
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3. Đơn vị phụ trách về CNTT của Bộ TNMT

- Bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu

giữa HTTT giải quyết TTHC của Bộ, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành thuộc

phạm vi quản lý của Bộ TNMT với CSDLQG về dân cư, CSDL chuyên ngành của

các bộ, ngành khác và Cổng DVC quốc gia;

• Sớm hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động chính thức HTTT giải quyết TTHC

của Bộ, đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ điện tử, kết nối, tích hợp với CSDLQG về

dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, CSDL chuyên ngành.

• Tổ chức triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin

và Truyền thông hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).

• Tham mưu các giải pháp kỹ thuật để triển khai Đề án 06 hiệu quả.
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4. Các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ TNMT

- Chủ trì tái cấu trúc quy trình, đưa ra đề bài để hoàn thiện hệ

thống thông tin, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu

quả, thiết thực.

- Tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong

quá trình giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số

107/2021/NĐ-CP.

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu; tham

mưu, hướng dẫn địa phương; kịp thời phát hiện khó khăn,

vướng mắc trong thực hiện để tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc

báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.



5. Cơ quan tài nguyên và môi trường các địa phương

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện chuẩn hóa, nâng cấp hệ thống thông tin, Cơ sở

dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công

và các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06

- Thực hiện tái cấu trúc quy trình, làm cơ sở hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình

điện tử theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở tái sử dụng thông tin,

dữ liệu số hóa đã được chia sẻ để tổ chức nâng cấp, hoàn thiện hệ thống triển

khai tiếp nhận, giải quyết TTHC

- Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của

ngành TNMT theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

- Tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác thuộc phạm vi quản lý theo Đề án 06.

- Thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện; kịp thời phát hiện xử

lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc,

bất cập.
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