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Thrc hin Nghj quyêt so 261NQ-CP ngày 15 tháng 4 nàm 2015 cüa

ChInh phü ban hânh Chuong trinh hành dông cüa ChInh phü thrc hin Nghj
quyêt so 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 nàm 2014 cüa B ChInh trj Ban Chap
hành Trung uang Dàng Cong san Vit Nam ye day math rng ding, phát triên
cong ngh thông tin dáp irng yêu câu phát triên ben vü'ng và hi nhp quôc tê;

Xét d& nghj cüa B tru&ng, Chü thim Van phông ChInh phü,
QUYET NGHI:
!. DANH GIA TNH HINH
Trong nhüng nàm qua, Dãng, ChInh phU luôn quan tam, coi trQng phát
trin ü'ng dicing cong ngh thông tin, xây drng ChInh phü din tü trong hoat
dng cüa Co quan nhà nithc và ph%ic vi ngithi dan, doanh nghip. Trén Co sâ
do, các b, ngành, dja phuong d cO nhiêu cô gang và dat duçc nhüng két qua
bthc dâu trong triên khai xay dirng ChInh phü din tt'r, nhu: ban hành theo
thâm quyn, trInh cap có thâm quyên ban hành các van bàn quy djnh, hthng
dn dê hoàn thin hành lang pháp 1, thi'ic day vic xây drng ChInh phü din
tCr; xay dmg và dua vào 4n hành Co sâ dtt 1iu quOc gia ye Däng k doanh
nghip, tl'rng bithc triên khai xây dirng Co sà dü 1iu quOc gia ye Bão hiém,
Co s& dU 1iu Dat dai quOc gia, Co sâ dt 1iu quOc gia ye Dan Cu; dã cung
cap mt sO djch vi cOng trirc tuyén thiêt yêu cho doanh nghip và ngithi dan
nhu: däng k doanh nghip, ké khai thuê, np thuê, hãi quan, bâo hiêm xã
hi...; mt so b, ngành dä xCr 1 ho so cOng vic tren mOi trthng mng; tai

mt sO dja phisong, h thông thông tin mt cra din tr duçic dua vào vn
hânh, nâng cao tInh minh bach và trách nhim cUa dôi ngü cOng chác; chat
luqng nhân hrc ye cong ngh thông tin cUa Vit Nam cUng ducc nâng cao.
Theo Báo cáo dánh giá ye ChInh phü din tir cüa Lien hçip quôc, näm 2016,
Chi so phát trién ChInh phü din ttr (EGDI) cüa Vit Nam xêp hg thr 89/193
quôc gia, tang 10 bc, trong do clii so thành phãn ye dlch vi cOng tlVc tuyên

(OSI) tang 08 bc, len thir hang 74/193 qu& gia (so vài näm 2014); dn
näm 2018, Chi so phát triên ChInh phñ din t1r cüa Vit Nam xêp hg thu
88/193 quôc gia, tang 01 bc, trong do chi so thành phân ye djch vii cong trirc
tuyén (OSI) thng 15 bc, len thr hang 59/193 quôc gia (so vài nàm 2016).
Ben canh do, thiu ni dung trin khai ChInh phü din t1r ch.ra di.rçic nhu
mong dvi, kêtquà dat duqc van cOn rat khiêm ton nhi.r: xêp hang ye ChInh phü
din tlr cOn thâp, duài müc trung bInh trong ASEAN, chi so ha tang vik thông
(Til) giâm 10 bc, xuOng thu hang thu 100/193 quôc gia (so vui nãm 2016);
dc bit, cOn thiêu khung pháp 1 dOng b ye xây djng ChInh phü din tr; vic
xây drng các Co s& dü 1iu quôc gia, ha tang cong ngh thông tin nén tang phic
vi phát triên ChInh phü din tü cOn chm, báo met, an toàn, an ninh thông tin
thâp, chra két nôi, chia sé dQ 1iu giüa các h thông thông tin; co ché dâu tix,
thué djch vti cong ngh thông tin van cOn visng mac; üng diing cong ngh
thông tin drçrc triên khai chua hiu qua, vic giài quyêt thu tiic hành chInh và
xu 1 ho so cong vic cOn phii thuc nhiêu vào giây t, thu công; t' 1 str ding
djch vi cong tnrc tuyên cOn rat thâp.
Nguyen nhân chü yêu cüa vn dé trén là do chi.ra phát huy vai trO cüa
ngixñ ding dâu trong chi dao thrc hin; co ché bão dam thirc thi nhim vii
xây drng ChInh phü din tü chiiadü manh, các cap, các ngãnh chisa xác djnh
rô l trInh và các mic tiêu ci the trong triên khai; cOn thiêu khung pháp 1
dng b ye xây dimg ChInh phü din tü; thiêu Co ché tài chInh và dâu W phü
hcip vói dc thu dr an cong ngh thông tin; thiêu quy djnh ci the ye djnh
danh, xác thrc cá nhân, tO chuc trong giao djch din tu; thiêu các quy djnh
pháp 1 ye van thu, km trt din tu; nên tang tIch hqp, chia sé di lieu giCa các
h thng thOng tin cüa co quan hành chInh nhà nixâc ch.m ducic triên khai;
tInh trng cat cu thông tin, dt 1iu cOn phO biên dan den trüng lip, không
thng nht; yiéc bào dam an toàn, an ninh cho các h thông thông tin cüa các
co quan nhà nuâc cOn chua diiçyc quan tam dung muc; nhieu b, ngành, dja
phixong con coi nbc l'rng dirng cong ngh thông tin trong cong tác quãn 1,
diu hành; vic triên khai cOn mang tInh hInh thuc, thói quen thu công, giây
t chua drqc khàc phiic; cOn thiu gän ket ch.t chê gifla 1rng drng cong ngh
thông tin vói cãi cách hành chInh và dOi mói ie lOi, phixong thuc lam vic;
chua chü tr9ng cOng tác truyên thông và huy dng tOi da nguOn hrc xâ hi
trong xây drng, phát trien ChInh phü din ti'r...
D tip tiic k thi'ra, phát huy nhüng thành qua dat diicic, khc phic
nh&ng han ch, tn tai néu trên, dáp crng các miic tiêu, yêu câu cüa ChInh phü,
Thu ti.r&ng ChInh phü trong thôi gian ti, ttmg bithc hin thirc hóa quyêt
tam xây dirng ChInh phü kin tao phát triên, hem chInh, hành dng, phic vii
ngri dan, doanh nghip, nhât là trong bOi cánh Cuc cách mng cong nghip
lkn thu tu, vic xây dirng, ban hành Nghj quyêt cüa ChInh phU ye mt sO
nhim vii, giâi pháp trQng tam phát triên ChInh phU din tir giai doan
2019 - 2020, djnh hithng dn 2025 là yêu câu cap thiêt.
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II. QUAN DIEM CHI io
Xây dirng, phát trin ChInh phü din tü, huOng tói Chinh phü s& nén
kinh t s va xâ hi s trong giai doan hin nay và th?yi gian tói thông nhât
trén Co s& các quan dim chi do sau:
1. K thi'ra, phát trin các chxong trmnh üng dung cong ngh thông tin,
xay drng ChInh phü din tCr theo chi do cüa B ChInh trj, ChInh phil,
Thu tithng Chinh phü phü hqp vói bôi cành hin nay và xu hi.róng phát triên
cüa th giOi.
2. Phát huy vai trô, trách nhim cüa tirng thành viên ChInh phü, nguii
di'mg dâu cci quan hành chInh nhà nuâc, thành viên Uy ban Quôc gia ye
ChInh phü din tir, tp trung chi do xây drng và phát triên thành cong ChInh
phü din t1r Vit Nam. Uy ban Quôc gia ye ChInh phü din tl'r không lam thay
nhim vi cüa các b, ngành, dja phuong. Bô tnr&ng, Thu tnr&ng cor quan
ngang b, co quan thuc ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành
phô trirc thuc trung ucmg là dâu môi chi dao thông nhât, chju trách nhim tO
chi'rc trién khai xây drng ChInh phü din tà tai b, ngành, dja phuong mInh
quân l, báo dam hiu qua, tién d, chat krqng theo yéu câu.
3. Di mâi phuong thirc phiic vi, 1y ngithi dan, doanh nghip lam trung
tarn, lay sir hài lông cüa cá nhân, tO chüc là thuc do quan tr9ng trong phát
triên ChInh phü din ti'r; bâo dam gän kêt chat chë, dông b 1rng ding cOng
ngh thông tin vi câi each hành chInh, dôi mâi lé lôi, phixorng thi'rc lam vic,
xac djnh rng diing cOng ngh thông tin là cOng cii hüu hiu h trq, thñc day
cái cách hãnh chInh.
4. Dira trén co sâ thit k tng th, thirc hin tIch hqp, chia sé d lieu
gita các h thông thông tin, co s dt lieu, to ra các djch vi nén tang dung
chung cho toân h thông tr trung i.ron dn dja phi.rang; tuân thu Khung kiên
trüc ChInh phü din ti'r ViaNam, Kiên trilc ChInh phü din tr cap b, Kiên
true Chinh quyên din tü cap tinh và có sir do lix&ng, dánh giá chat lixqng,
hiu qua thirc hin.
5. Gn vâi bâo dam an toàn, an ninh thông tin, an ninh quc gia, bão v
thông tin cá nhân, to chüc; khOng dê 1 lçt thông tin thuc phm vi bI mt nhà
nithc; các co quan và to chüc nuc ngoài có the ho trçv kinh phi, ho trq k
thut cho Vit Nam trong xây dirng Chinh phü din tü, Vit Nam lam chü
cOng ngh, ma nguOn phân mêm, co sâ d lieu.
6. Huy dng, sil dçtng có hiu qua mci ngun lirc và chü tr9ng cong tác
truyên thOng, nãng cao nhn thc cüa toàn xâ hi trong xay dxng, phát triên
ChInh phü din til. Bão dam nguôn ngân sách nhà nuâc chi cho ilng diing
cOng ngh thông tin, xây drng ChInh phü din tà hang näm.
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III. MIJC TIEU VA CAC CHf TIEU CHU YEU
1.Mic tiêu
Hoàn thin nn tang ChInh phü din t1r nhm nâng cao hiu hrc, hiu qua
hoat dng cüa b may hành chInh nhà nixóc và chat h.rqng phiic vii ngi.ri dan,
doanh nghip; phát triên ChInh phü din tcr dira trên dtt 1iu và di 1iu mi
hi.ràng tâi ChInh phü so, nên kinh tê so và x hi so; bão dam an toàn thông
tin và an ninh mng; nâng xêp hang ChInh phü din ti'r theo dánh giá cüa Lien
hçip quOc tang tr 10 den 15 bc nãm 2020, diia Vit Nam vào nhóm 4 nuóc
dn dâu ASEAN trong xép hang ChInh phü din t1r theo dánh giá cüa Lien
hQp quôc den nãm 2025.
2. Các chi tiêu chU yu
a) Giai doan 2019 - 2020
- Ban hành các van bàn quy phm pháp 1ut lien quan dn tao lap, quân
1 và chia sé dft lieu, bào v thông tin Ca nhân, dnh danh din ti'r, cong tác van
thtr, liru trU din tCr; hoàn thin khung pháp l dâu ti.r 1rng diing cong ngh
thông tin nhám tang ci.r&ng thuê djch vi cong ngh thông tin trong các cci
quan nhà ntrâc.
- Kh.n tnrang xây dimg, phát trin Triic lien thông van bàn quc gia theo
cong ngh tiên tiên cüa the gifi lam nén tang tIch hqp, chia sé di 1iu gifta các
h thông thông tin, co si dü 1iu... và là nén tang tIch hqp, chia sé dtt 1iu quOc
gia, tnróc hét thirc hin gi'ri, nhn van bàn din tü theo 1 trInh quy djnh tai
Quyêt djnh so 28/201 8/QD-TFg ngày 12 tháng 7 näm 2018 cüa Thu tuâng
ChInh phü ye vic gcri, nhn van bàn din tü gia các Co quan trong h thông
hành chInh nhà nithc và các Co sâ dU 1iu quôc gia ye Dan c.r, Bào hiêm; tiép
tic hoàn thin Ca si dü lieu quôc gia ye Dàng k doanh nghip.
- Nâng cao nàng hrc, cht hrçng djch vi Mang truyn s 1iu chuyén
dung cüa các ca quan Dãng, Nhà nithc, xác djnh day là ha tang truyén dan can
bàn trong kêt nôi các h thông thông tin ChInh phü din ti:r và lien thOng, chia
sé d1 lieu.
- 20% sé lucing ngrii dan và doanh nghip tharn gia h thMg thông tin
ChInh phü din t1r di.rcic xác thrc djnh danh din tr thông suôt và hcip nhât
trén tat ca các h thông thông tin cüa các cap chInh quyên t1r trung xong den
dja phixang.
- T' l h so giâi quyêt trçrc tuyên trén tong s h so giãi quyêt thu tVc
hành chInh cüa t1rng b, ngành, dja phiiang dat tr 20% trâ len; tIch hqp 30%
các djch vt cong trirc tuyn mirc d 3, 4 cüa các b, ngành, dja phi.rang vi
Cng Djch vii cOng quOc gia; 100% ho so giâi quyét thU tiic hành chInh duçic
thrc hin thông qua FJ thong thông tin mt cUa din tu cap bO, cap tinh.
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- Ti thiu 30% djch vi cong trrc tuyn thrc hin & müc d 4; 50%
Cng Djch vi cong cp b, cap tinh cung cap giao din cho các thiêt bj di
dng; 100% djch vi cong duçic h trq giãi dáp thäc mac cho ngithi dan, doanh
nghip; 50% co quan nhá nithc cong khai müc d hài lông cüa ngu?i dan khi
sir ding djch vii cong trirc tuyén; 100% Cong Thông tin din tü các b,
ngành, dja phisong cOng khai thông tin day dü theo quy djnh ti Nghj djnh
s 43/2O11TND-CP ngày 13 tháng 6 nãm 2011 cüa ChInh phü; 20% djch vii
cOng trirc tuyn sr diing chi k sO trên nên tang di dng dê thirc hin thu tic
hãnh chInh; 50% djch vi cong trirc tuyên xir 1 bAng ho so din tCr; 20% thông
tin cüa ngithi dan duçic tir dng nhp vào biêu mu trrc tuyên; 50% djch vi
cong trirc tuyn sü ding di) Iiu tü Co s0 di) 1iu quOc gia ye Däng k
doanh nghip.
- 100% phn mm quàn l vAn bàn và diu hành cüa các b, ngành, dja
phuong dixqc két nôi, lien thông qua Tric lien thông vAn bàn quOc gia phc
vi giri, nhi.n vAn bàn din tir; 90% vAn ban trao di gii)a CC co quan rihà
nithc (tri'r van bàn mt theo quy djnh cüa pháp 1ut) duOi dng din t1r; tM
thiêu 80% ho
cong vic tai Cap b, cp tinh, 60% h so cOng vic tai cp
huyn và 30% ho
cOng vic tai cap xA dixçyc xir 1 trên môi tnrng mng
(không bao gôm ho so xü i Cong vic Co ni dung mit).
- Tôi thiêu 30% báo cáo djnh kS' (không bao gm ni dung met) &rçYC
gCri, nhn qua H thng thông tin báo cáo quc gia.
- ROt ngn tr 30% - 50% thOi gian hçp, giãm tôi da vic sir ding tài 1iu giy
thông qua H thông thông tin phic vi hçp và xü l cOng vic, vAn phông din tcr.
- 100% co quan nhà rnrôc tr trung hong tâi cap huyn két nôi vào Mng
truyên sO lieu chuyên dOng cOa CáC co quan Dãng, Nba nixóc.
- Tip ti1c nâng Cao Chi s v ChInh phO din tr, bao gm ba nhóm chi
s thành phn ye djch vii cOng trrc tuyn (OSI), ha tng vin thông (Til) và
nguOn nhân hrc (HCI); phn du dn ht nAm 2020, Vit Nam tAng tr 10 dn
15 bc, nm trong nhóm 5 quOc gia dt'mg dâu ASEAN ye Chi s phát trién
ChInh phO din tà theo dánh giá cOa Lien hçip quOc.
b) Giai doan 2021 -2025
- Tip tIc phát trin các h thng nn tang phát trin ChInh phU din tO,
nghiên cru, phát trién các giài pháp kêt nOi viii các h thông thông tin cOa các
nrcc trong khu virc ASEAN cüng nhr mt so nhóc trên th giói theo quy
djnh, thông l quc t; hoàn thành trin khai Co si dO lieu quc gia v Tài
chInh, Co sO dO lieu Dt dai quOc gia và tIch hcp, chia se dO lieu vOi cac h
thng thông tin, co sO dO 1iu cOa các b, ngành, dja phrong.
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- 100% Cng Djch vi công, H thng thông tin mt cCra din t1r cp b,
cp tinh dt.rçic két nôi, chia sé dt 1iu vâi Cong Djch vi cong quôc gia; 100%
djch vi cong trirc tuyên mrc d 3, 4 phô biên, lien quan tâi nhiêu ngthi dan,
doanh nghip duqc tIch hqp len Cong Djch v11 cong quôc gia; 100% giao djch
trén Cong Djch vi cong 9uc gia, Cong Djch vi cong và H thông thông tin
mOt cCra din tr cap b, cap tinh diiçic xác thirc din tCr.
- 40% s luçing ngr?ii dan và doanh nghip tham gia h thêrng ChInh phü
din tü hrçic xác thirc djnh danh din tà thông suôt và hçip nhât trén tat cá các
h thông thông tin cUa các cap chInh quyên tlr trung uung den dja phuang.
- T l ho so giâi quyêt theo djch vi1 Cong trrc tuyn mirc d 3, 4 trên
tong so ho so dt ti'r 50% tr& len; 80% thu tic hành chInh dáp l'rng yêu cu
&roc triên khai djch vi cong trrc tuyên müc d 3, 4; tIch hcip 50% các djch
vi1 cong trrc tuyên rnüc d 3, 4 cüa các b, ngành, dja phucrng vci Cong Djch
vii cong quôc gia; tôi thiêu 90% ngithi dan và doanh nghip hài lông ye vic
giái quyêt thu ti1c hành chInh.
- 60% các h thtng thông tin cüa các b, ngành, dja phixcmg Co lien quan
dn ngl.r&i dan, doanh nghip dâ dira vào 4n hành, khai thác thrqc kt ni,
lien thông qua nên tang tIch hçp, chia sé d€ lieu; thông tin cüa ngithi dan,
doanh nghip dã dircic so hóa và hru trU t?i Các Co S1 d& lieu quc gia không
phâi cung cap lai.
- 90% h so cOng vic ti cp b, cap tinh, 80% h so cong vic ti cp
huyn và 60% ho so cOng vic ti cap xA drçic xcr l tren môi tru&ng mng
(không bao gOm ho so xir i2 Cong vic CO ni dung met).
- 80% báo cáo djnh k' (không bao gOm ni dung rnt) cüa các co quan
hành chInh nhà n.róc chrcic cp nht, chia sé trén H thông thông tin báo cáo
quôc gia, phic vi hiu qua hot dng quán l, chi do, diêu hành.
- Trin khai nhân rng H thng thông tin phiic vii hçp và x1r l cong
vic cüa ChInh phü den Uy ban nhân dan cap tinh, cap huyn; den cuôi
näm 2025, phân dâu 100% cap tinh, 80% cap huyn th%rc hin hçp thông qua
h thông tai Các cuc hçp cüa Uy ban nhân dan.
- Tip tic nâng cao Chi s v ChInh phü din tCr, bao gm ba nhóm chi
s thành phân ye dlch vi cOng trirc tuyén (OSI), ha tang vien thông (Til) và
ngun nhân lirc (HCI); phân dâu den nãm 2025, Vit Nam näm trong nhóm 4
quôc gia di'rng dãu ASEAN ye Chi sO phát trién ChInh phü din tir theo dánh
giá cüa Lien hqp quôc.
IV. NHIM VIJ VA CIA! PHAP CHU vEu
1. Xây drng, hoán thin th ch tao co sa pháp l dy dü, toàn din cho
vic trin khai xây drng, phát triên ChInh phü din tCr
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a) Xây drng Nghj djnh thay th Nghj djnh séi 1 02/2009/ND-CP
ngày 06 tháng 11 näm 2009 cüa ChInh phU v quán 1 dâu tu üng diing cong
nh thông tin sCr diing nguôn von ngân sách nhà nxórc, Quyêt dnh
so 80/2014/QD-TTg ngày 30 tháng 12 nä.m 2014 cüa Thu tithng ChInh phU
quy djnh thI dim v thuê djch vi cong ngh thông tin trong ca quan nhà
ntr&c, hoàn thành trong tháng 3 näm 2019.
Xây dtrng các van bàn hung d.n v phixang pháp xác djnh chi phi thuê
djch vi cong ngh thông tin, mâu hcip dông thuê djch vi cong ngh thông tin
và van bàn hi.ràng d.n xác djnh dan giá nhân cOng trong quàn 1 chi phi dâu
tu cong ngh thông tin, phü hçip vth thirc té và dc thu ngành cong ngh thông
tin, hoIn thành trong tháng 7 näm 2019.
b) Xây dmg Nghj djnh v quân 1, kt ni, chia sé dir 1iu, các van bàn
hurng dan, hoàn thành trong tháng 9 näm 2019.
c) Xây dirng Nghj djnh v djnh danh và xác thirc din tCr cho cá nhân, t
chCrc, các van bàn huàng dan, hoàn thành trong tháng 9 näm 2019.
d) Xây drng Nghj djnh v bão v dir 1iu cá nhân, t chüc, các van bàn
huàng dan, hoàn thành trong tháng 9 nãm 2019.
d) Xây drng Nghj djnh thay th Nghj djnh s 11 0/2004/ND-CP ngày 08
tháng 4 nAm 2004 cüa ChInh phü ye cong tác van thu, các van bàn quy phm
pháp 1ut ye luu trir, quân 1 và khai thác dir 1iu din ti'r, hoàn thành trong
tháng 9 nam 2019.
e) Xây drng Nghj djnh quy djnh Ca sâ dIr 1iu quc gia v Bâo hiém,
các van bàn quy djnh ye lieu chuãn, quy chuân k5' thut, câu trüc dir Iiu phic
vii kêt nOi, chia sé thông tin v&i các h thông thông tin, ca sâ dir 1iu cüa các
b, ngành, dja phucing, hoàn thành trong tháng 10 näm 2019.
g) Xây drng Nghj djnh sra di, bô sung Nghj djnh s 138/2016/ND-CP
ngày 01 tháng 10 näm 2016 cüa ChInh phü ban hành Quy chê lam vic cüa
ChInh phü phü hcip v&i phuang tht'rc lam vic, chi do diéu hành thông qua
môi trung mng, hoàn thành trong tháng 10 nàm 2019.
h) Xây dijng Nghj djnh v thrc hin thu tUc hành chInh trên mOi tru&ng
din tr, hoãn thành trong tháng 12 näm 2019.
i) Xây drng Dê an Cong Djch vi cong quôc gia, hoàn thành trong
tháng 03 näm 2019.
k) Xây dirng D an v H thông thông tin phc vt hçp và xCr 1 cong
vic cüa ChInh phü (eCabinet), hoàn thành trong tháng 3 näm 2019.
1) Xây dirng D an giãi pháp kt ni, chia sé dir 1iu và tái cu trüc h
tAng cong ngh thông tin tai các b, ngành, dja phuang, hoàn thành trong
tháng 3 näm 2019.
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m) Xây drng D an v H thng tham vn chInh sách (eConsultation),
hoàn thânh trong tháng 3 näm 2019.
n) Xây drng D an Ca sâ d 1iu can b, cong chrc, viên chüc, hoàn
thânh trong tháng 4 näm 2019.
o) Xây drng D an thrc hin thim vi1 km trit tài 1iu din tr cüa các Ca
quan nhà nithc, hoàn thành trong tháng 5 näm 2019.
p) Xây dmg D an trin khai các h thng bao v thông tin thuc phm
vi bI mt nhà nithc dung mt ma dáp irng yêu cãu triên khai ChInh phü din
tlr, hoàn thành trong tháng 7 näm 2019.
q) Xây drng D an bão dam an ninh mng trong xây drng và phát trin
ChInh phü din tCr, hoàn thành trong tháng 8 näm 2019.
r) Xây dijng các van bàn hu&ng dn Lut An ninh mng theo k hoch
dixçic Thu tithng ChInh phü phé duyt.
s) Nghiên cthi, d xut ThU tithng ChInh phU phinmg an dy minh viec
cp chi'rng thu so cho ngrnri dan, doanh nghip theo hi.r&ng giàm chi phi cap
và duy tn hoit c1ng chirng thu sO dê khuyên khIch scr dmg trong các giao
djch din tü, hoàn thành trong tháng 6 nàm 2019.
t) Nghiên clru, trInh ThU tix&ng ChInh phU ban hành quy djnh v vic scr
dicing các thit bj, may móc dOi vói các h thng thông tin ChInh phU din tCr
dé báo dam an toàn thông tin mng, hoàn thành trong tháng 6 näm 2019.
u) Nghiên ct'ru, d xut ChInh phU, ThU t.r&ng Chinh phU ban hành quy
djnh v sCr diing phân mêrn có bàn quyên (h diêu hành, các phân mêm soan
tháo van bàn...) khi mua sam may tInh và t' 1 phân tram kinh phi dânh cho
duy trI cp nht phân mém, bâo dam an toàn thông tin cho các h thông thông
tin duçic dâu tii, hoàn thành trong tháng 8 näm 2019.
v) Nghiên cüu, xây dmg bt ma djnh danh din tü cUa các ca quan, t chirc
thông nhât theo tiêu chuân quôc tê phic vi kêt nôi, chia sé dit Iiu cUa tAt cá cac
h thông thông tin, cci s& d 1iu, hoàn thành trong tháng 6 näm 2019.
x) Nghiên cüu, d xuAt sCra cMi Lut DAu tu cong d tháo g các khó
khàn, vurng mac trong vic sà ding von dâu tu cong trong lip, triên khai dr
an, hoat dng (mg ding cong ngh thông tin thirc hin theo hInh thüc thué
djch vi, hoàn thành trong nãm 2019.
y) Nghiên c(ru, dé xut xây dirng Lut ChInh phü din tCr, các nghj djnh,
van bàn huàng dan bâo dam hành lang pháp l phát triên ChInh phU din tCr
diratrên dü lieu ma, (mng diing các cong ngh hin dai nhix trI tu nhân tao (Al),
chuôi khôi (Blockchain), Internet két nôi vtn vt (loT), dU 1iu lan (Big Data),
giao din 1p trInh (mg diing ma (Open API)... trong giai doan 2021 - 2025.
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2. Xây dirng nn tang cong ngh phát trin ChInh phü din tü phü hqp
vOi xu th phát trin ChInh phü din tir trên the giri
a) Hoàn thành cp nht Khung Kin trüc ChInh phü din tà Vit Nam
(phiên bàn 2.0), trong do, b sung mO hmnh tham chiu các h thông thông tin
dung chung và các Co si dü 1iu quOc gia néu trong Nghj quyêt nay, trInh
ThCt tuàng ChInh phü ban hành trong tháng 5 nàm 2019.
B Thông tin và Truyn thông xây drng Kiên true tong the ChInh phü
din ti'r Vit Nam giai doan 2019 - 2025, cong bô và djnh k' cp nht hang
näm trên Cng Thông tin din tü cüa B thông qua vic tIch hcip Kiên tr1ic
ChInh phü din t1r cp b, Kin trác ChInh quyn din tr cp tinh, kiên true
các h thong thông tin dung chung và các Co si dtt 1iu quôc gia, bâo dam
phü hqp vói bi cành Cuc each mng cong nghip lan thir tu và xu hu&ng
phát trin ChInh phü din tir trén th giói.
b) Hoãn thành xay dimg, cp nht Kin true ChInh phü din tü cp b,
Kin true ChInh quyên din tfr cap tinh phü hçp vâi Khung Kin true
ChInh phü din tCr Vit Nam @hiên bàn 2.0) trong tháng 9 näm 2019 và
thi.rOng xuyên cp nht, ban hành các phiên bàn tip theo phü hçip vâi các
phiên bàn cp nht Khung Kiên true ChInh phü din t1r Vit Nam; trin khai
áp diing Kiên tri'ic ChInh phU din tà cap b, Kin trüc ChInh quyn din ti'r
cap tinh dã duçic ban hành trong qua trInh xây drng ChInh phü din tü, ChInh
quyên din tCr tai các b, ngành, dja phixang.
c) Xây dmg, phát trin Tric lien thông van bàn quc gia theo cong ngh
tiên tiên cüa the giOi lam nén tang tIch hcTp, chia sé di lieu gifla các h thng
thông tin, cci s& dit lieu... và là nn tang tIch hcip, chia sé dr lieu quc gia,
dua vào vn hành nAm 2019, tiêp tic phát triên, hoàn thin trong giai don
2020 - 2025.
Nn tang tIch hqp, chia sé dtt lieu nay sê tn ding, k thi'ra kt qua trin
khai H thông kt nôi, lien thông các h thông thông tin i trung uong và dja
phuong (NGSP) do B Thông tin và Truyên thông dâ xây dirng nu dáp trng
du'gc yêu câu ye mt k5 thut, cong ngh.
d) Xây drng, trin khai Cci so d& 1iu quc gia v Dan Cu, chia sé, khai
thác dtt 1iu vOi h thông Cng Djch vi cOng quc gia và các h thng thông
tin khác, dua vào s1r dtng ehInh thuc ti'r nàm 2020, tiêp tic phát trin, hoàn
thin trong giai dotn 2021 - 2025.
d) Hoàn thin Co sO dQ lieu quc gia v Däng k doanh nghip, chia sé
dü 1iu vOi Cng Djch vi1 cOng quc gia, các h thông thông tin, cci sO dtr lieu
cüa các b, ngành, dja phuong, hoàn thành trong nàm 2019.
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e) Hoân thin xây drng các ca sà d€r 1iu chuyén ngãnh quan trçng cüa
ngành tài chInh v thu& hái quan, kho bc, hoàn thành trong nàm 2019; hoân
thành xây drng Ca sâ dt 1iu quôc gia ye Tài chInh, chia sé dQ 1iu vâi các h
thing thông tin, co so d€r 1iu cüa các b, ngành, dja phucing, dua vào sO ding
chInh thOc trong näm 2022, tiêp ti1c phát triên, hoàn thin den näm 2025; kêt
ni Cng thông tin mt cOa quôc gia vOi Cong Djch viii cong quOc gia trong
giai ctoan 2019 - 2020.
g) Xây dmg Ca sO dr 1iu quc gia v Báo him kt ni, chia sé d€t Iiu
vOi các h thng thông tin, ca sO dt 1iu cüa các b, ngành, dja ph.rang, trong
do iru lien chia sé di 1iu trong linh vrc y té, thu& lao dng, thucing binh và
xâ hi, hoàn thành trong tháng 10 näm 2019.
h) Xây drng Ca sO dir 1iu quc gia v an sinh xâ hi kt ni, chia sé dir
lieu vOi các h thông thông tin, Ca sO dir 1iu cüa các b, ngành, dja phixang,
trong giai doan 2019 - 2020, tiêp tic phát triên, hoàn thin trong giai don
2021 - 2025.
i) Tip ti1c trién khai Ca sO dir 1iu Dt ctai quc gia kt ni, chia sé d€r
lieu vOi Cong Djch vii Cong quOc gia, các h thông thông tin, ca sO dir 1iu
cüa các b, ngânh, dja phuong trong giai doan 2019 - 2020, tiép tiic phát trin,
hoàn thin trong giai doan 2021 - 2025.
k) Tip tVc xây drng, hoàn thin ca sO dir 1iu tài nguyen và mOi truOng
kt ni, lien thông vOi các h thông thông tin, ca sO dir 1iu cüa các b, ngành,
dja phuang trong giai doan 2019 - 2020, tiép tiic phát triên, hoàn thin trong
giai doan 2021 - 2025.
1) Xây dimg cci sO dir 1iu không gian dja l quOc gia cung cp ht
thng dir 1iu thiêt yéu cho 4n hành, phát trien ChInh phü din tO, các djch vii
cong trrc tuyén, phát triên do thj thông minh, trién khai trong giai do?n
2019-2020, tiêp tic hoàn thin trong giai doan 2021 -2025.
m) Nâng cp Ca sO dir lieu v phircrng tin giao thông phic vii hoach
djnh chInh sách, quy hoach do thj, trién khai trong giai don 2019 - 2020, tip
tic hoàn thin, phát triên trong giai doan 2021 - 2025.
n) Xây dirng, trin khai H thng thông tin yà cci sO dir lieu quc gia v
quy hoach trong giai doan 2019 - 2020, tiêp tiic phát trién, hoàn thin trong
giai doan 2021 - 2025.
o) Xây dirng, trin khai He thng thông tin và ca sO dir 1iu quc gia y
các dr an dâu tu trong giai do?n 2019 - 2020, tiép tic phát trién, hoàn thin
trong giai dotn 2021 - 2025. Tiêp t1ic trién khai, hoàn thin các h thông
thông tin và ca sO dir 1iu ye dâu tu công, giárn sat dánh giá dâu tu.
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p) Nãng cp H thong mng du th.0 quc gia d thrc hin du
thâu, mua sm tài san cong qua mng, quãn 1 thông nhât thông tin, Ca so d
1iu ye dâu thâu trên phm vi cã nithc, hoàn thành, dua vào 4n hành h thông
tong the trong näm 2019, tiêp t%lc phát triên, hoàn thin trong giai don
2020 - 2022.
q) Xây drng Ca sO dU 1iu can b, cong chüc, viên chirc, hoàn thành,
dim vào 4n hành trên phm vi cã nixOc trong tháng 6 näm 2020, tiêp tiic phát
trin, hoàn thin trong giai do?n 2021 - 2025.
r) Xây drng Ca sO dü 1iu h tjch din tO toãn quc, kt ni, chia sé
thông tin vOi Ca sO dU 1iu quc gia v Dan cii và ca sO dr 1iu chuyén ngành
khac, trin khai trong giai do?n 2019 - 2020, tiêp tic phát triên, hoàn thin
trong giai don 2021 - 2025.
s) Xây dirng, hoàn thin các ca sO dtt 1iu chuyên ngành, kt n6i lien
thông, chia sé vOi H thng thông tin mt ci'ra din tO, Cong Djch vi cong cap
b, cp tinh, Cng Djch vi cong quôc gia phiic vi nguOi dan và doanh
nghip, triên khai trong giai don 2019 - 2020, tiêp tic phát triên, hoàn thin
trong giai doan 2021 - 2025.
t) Tái cu trüc ha t.ng cong ngh thông tin cüa các b, ngành, dja phi.wng
theo huOng kêt hçp giuia mO hInh t.p trung và mO hinh phân tan dra trén cong
ngh din toán dam may, tôi iiu boa ha tang cong ngh thông tin theo khu vrc
(thirc hin thuê djch vj cüa các nhà cung cap hang dâu tai Vit Nam) nhàm
khai thác sO diing hiu qua h tang hin có, dông thô'i tang cl.r&ng khã nàng bão
mat, sao lixu, phông chông thám hça, bâo dam 4n hành On djnh, an toàn thông
tin, an ninh mng cüa các h thng thông tin, ca sO dü lieu.
u) Nâng cao nãng hic, chit hxcmg djch v1i và mO rng kt ni Mng
truyên so lieu chuyên dung cüa ca quan Dáng, Nhà nixOc den các h thng
mng cüa các cci quan: Quôc hi, Mitt trn To quôc Vit Nam, các tO chOc
chInh trj - xâ hi, các Tp doân, Tong cong ty nhà nizOc. Rà soát và triên khai
mO rng, kêt nOi mng den cap xâ và các dOi tl.rçing theo yéu câu, phü hqp vOi
pham vi và tInh chat 1mg diing cüa các bài toán ChInh phü din tO, bão dam
các yeu câu ye k5 thut, kêt nOi, an toàn thông tin, trién khai trong giai doan
2019 - 2020, tiép tVc phát triên, nâng cao chat hucing cung cap djch vi1 trong
giai doan 2021 - 2025.
v) Xây dirng Trung tam tIch hqp dU Iiu phiic v1i chi dao, diu hành cüa
ChInh phü, Thu tixOng ChInh phü, triên khai trong giai doan 2019 - 2020, tiêp
tic phát triên, hoàn thin trong giai doan 2021 - 2025.
x) Trin khai cac giâi pháp câi thin xp hang chi s thành phn v ha
tang vin thông theo phuang pháp dánh giá v ChInh phO din tO cüa Lien
hçip quôc.
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y) Nghién ci'ru, d xuât giài pháp h trçi doanh nghip vin thông xây
dmg vâ nâng cao näng 1irc mng liifii viên thông cüa Vit Nam, lam nén tang
phát triên h sinh thai so ià dáp üng cho các djch vi mâi; nang cao chat
Iuqng djch v1i, dc bit là tOe d Internet, scr ding hiu qua bang tan mng di
dng 4G, 5G, ma rng vüng phü song di dng 4G, 5G; nâng cao tOe d mng
c djnh bang rng; diêu chinh chInh sách khuyên khIch ni dja hoá dé ho trçi
san xuât các san phâm ni dja nhu thiêt bj mng, thiêt bj dâu cuôi thông minh
có giá thãnh phü hqp vOi diêu kin Vit Nam dé tAng t l ngixi sr ding và
khã nAng truy cp các thiêt bj thông minh, hoàn thành trong tháng 8
nAm 2019.
3. Xây drng, phát trin ChInh phü din t1r bâo dam gn k& eht chë giia
üng dicing cong ngh thông tin vâi câi cách hành chInh, dôi mâi lê lôi, phuang
thirc lam vic phvc vi ngithi dan và doanh nghip, thrc hin chuyén dôi si
quOc gia huang tâi ChInh phü so, nên kinh té so và xA hi so
a) Xây dmg H thng thông tin phic vii hçp và xr 15' cong vic cüa
ChInh phü, phiic vii chi dao, diêu hành cüa ChInh phü, Thu tithng ChInh phü
tiên tài triên khai ph%ic vii chi dao, diêu hành cüa lAnh c1to Uy ban nhân d.n
cap tinh dê rut ngAn th?yi gian hop, giám giây ta hành chInh và nãng cao hiêu
hrc, hiu qua chi do, diêu hânh cüa ngu?:ii di'rng dâu ca quan hành chInh nhà
nixâc, dua vào vn hành trong nAm 2019, tiêp tc phát triên, hoàn thin trong
giai doan 2021 - 2025.
T chrc trin khai nhân rng H thng thông tin phic vi hop và xir 15'
cong vic cUa ChInh phü ti Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan cap tinh,
cap huyn, dim vào vn hành tai dja phuong trong näm 2020, tiêp tic phát
triên, hoan thin trong giai dotn 2021 - 2025.
b) Xây dirng H thng tham vn chInh sách, vAn ban quy phm pháp 1ut
dê rut ngAn thai gian xir 15', giãm hçp, giãm giây ta hanh chInh, cong khai qua
trInh tiêp thu 5' kiên, nâng cao chat krcing xây dimg van bàn quy phm pháp
lu.t, vAn bàn cá bit và trách nhim giái trInh cüa the co quan soan thão, dua
vao v.n hAnh trong tháng 12 nAm 2019, tiêp tiic phát triên, hoàn thin trong
giai do?n 2020 - 2025.
c) To chirc trin khai K hoch thirc hin Nghj djnh s 61/20181ND-CP
ngày 23 tháng 4 nãm 2018 cüa ChInh phü ye thirc hin cci chê mt cua, mt
cua lien thông trong giâi quyêt thu tic hânh chInh (ban hanh kern theo Quyt
djnh s 985/QD-TTg ngày 08 tháng 8 nAm 2018 cüa Thu tithng ChInh phü).
Xây dirng Cng Djch vii cOng quc gia k& ni, tIch hçip, chia sé dü 1iu
vói Cng Djch vv công, H thông thông tin mt caa din tir cap bô, cap tinh,
các Co sa di lieu quOc gia, chuyên ngành dua vào vn hành trong tháng 11
näm 2019 và tiêp tiic phát triên, hoàn thin trong giai doan 2020 - 2025.
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Xây drng, hoàn thin Cng Djch vii công, H thng thông tin mt ci'ra
din tir cp b, cp tinh, t chüc thrc hin kt nôi, tIch hçip chia sé dii 1iu vói
Cng Djch vi cong quc gia thông qua co ch däng nhp mt Ian tü Cong
Djch vii cong quc gia, hoàn thành trong giai do.n 2019 - 2020 và tiêp t1ic
phát trin, hoàn thin trong giai doan 2021 - 2025.
d) Hoàn thin H thng thông tin tip nhn, trâ Ru phán ánh, kin nghj
cüa ngix?ui dan, doanh nghip báo dam duy nht mt dja chi trên Internet, tich
hqp vâi các h thng thông tin cUa các b, ngành, dja phtxcng, báo dam mci
kiên cüa ngi.r&i dan, doanh nghip duçic gài, nh.n hoàn toàn trên môi tru?Yng
mng, &ra vào vn hành trong tháng 11 nãm 2019, tiêp tic phát triên, hoàn
thin trong giai doan 2020 - 2025.
ci) Xây drng H thng thông tin báo cáo quc gia trén Co si kt ni H
thông thông tin báo cáo ChInh phü và H thông thông tin báo cáo b, co quan
dja phiicung, thiêt 1p Trung tam chi dao, diêu hành cüa ChInh phü, Thu tll&ng
ChInh phü ctt tai Van phông ChInh phü, duia vão 4n hành trong giai doan
2019 - 2020, tiêp tVc phát triên, hoàn thin trong giai do?n 2021 - 2025.
e) Thirc hin kt ni mng các cci sâ cung tmg thuc nh.m tang cuung
quân 1, kiêrn soát thuôc dôi vJi co quan quán 1, các co s& cung üng thuc
và co sâ y tê, triên khai trong giai doan 2019 - 2020, tiêp tic phát trin, hoàn
thin trong giai don 2021 - 2025.
Xây dung và trin khai quân 1 h so süc khOe din tir dn tüng ngl.rii
dan, két nôi, tIch hçp, chia sé d1k lieu vâi các h thông thông tin, cci s& dI
1iu, trong giai doan 2019 - 2020, tiêp tic phát trién, hoàn thin trong giai
2021 - 2025.
g) Nghiên cüu, d xut, xây drng và trin khai H thng thông tin Ngân
sách vâ Kê toán nhà nróc so trong giai doan 2019 - 2020; thirc hin xây dirng
và triên khai trong giai doan 2021 - 2025.
h) T chüc chun hóa cu trüc, h thng hóa ma djnh danh, th%rc hin so
hóa d€ Iiu và cung cap danh rnic d1r 1iu cia ducic so hóa theo quy djnh dê
tIch hçip, chia sé giüa các h thông thông tin cUa các Co quan nhà rnrâc báo
dam d 1iu duc thu thp mt lan.
i) T chüc thirc hin m&dQ 1iu, cung cp dii 1iu mi cUa ChInh phü,
tIch hçip vói H tn thrc Vit so hóa trong giai doan 2019 - 2020, tiêp tVc thirc
hin trong giai doan 2021 - 2025.
4. Xây drng ChInh phü din tr báo dam gn kt chit chë vói báo dam an
toàn thông tin, an ninh mng, an ninh quôc gia, báo ye thông tin cá nhân
a) Xây drng các h thng k thut bâo dam an toàn thông tin phiic vii phát
trin ChInh phü dien tCr, gôm: h thông xCr i tan Cong mng Internet Viet Nam;
h thng chia sé thông tin các cuec tan cong mng, môi de da, nguy Co ye an
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toàn thông tin mng; h thng kim djnh an toãn thông tin; h thng giám sat,
cânh báo sóm ye nguy co an ninh mng; h thông ho trçl diêu phôi, üng ci'ru sir
c an toàn thông tin mng, hoàn thành trong giai doan 2019 - 2020.
b) Triên khai giâi pháp lien thông gifla H thng chrng thirc ch k s
cong cong và H thông ching thijc ch k s chuyên dung Chinh phü, hoàn
thàrih trong tháng 5 näm 2019.
c) Trin khai djch vi cht'rng thirc ch& k s cho các h thng thông tin
và thiEt bj di c1ng d thun tin cho vic sCr ding cüa ngu?i dan, doanh
nghip, can b, cong chüc, viên chüc, các Co quan nhà nuâc trong giai don
2019 - 2020, hoàn thin trong giai doan 2021 - 2025.
d) Tip tic phát trin, m& rng h thng k5' thut H thng chrng thrc
din tCr chuyên dung ChInh phü dáp üng yêu câu cung cp, quân 1 và scr diing
chU k s chuyên dung ChInh phü trong co quan nhà nithc, phic vi xây drng
Chinh phü din tCr, trin khai trong giai do?n 2019 - 2020, hoàn thành trong
giai dotn 2021 - 2025.
d) Hr&ig dn cong tác báo dam an toàn thông tin cho các h thng
nn tang, h thông phiic v%J phát trién ChInh phü din tr; dy manh triên
khai các hoat dng báo dam an toàn thông tin theo quy djnh t?i Nghj djnh
s 85/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü.
5. Bâo dam các nguôn lirc triên khai xây drng ChInh phü din tcr
a) Huy dng các ngun hrc mi tiên xây drng ChInh phü din tCr, ChInh
quyn din tCr theo hInh thCrc thué djch vi Cong ngh thông tin trçn gói do các
doanh nghip cong ngh thông tin cung cap, sr ding nguôn vn ngân sách
nhà nithc theo quy djnh hin hành, không sr dung ngun vn vay ODA có
diéu kin rang buc dê triên khai xây drng h thng ChInh phü din tCr.
b) Nghiên ciru, d xut giâi pháp huy dng ngun lçrc (doanh nghip du
tx, nha nuóc thuê djch vi; hqp tác cong tt.r (PPP), kinh phi sr nghip...) d
trin khai các dir an xây drng ChInh phü din tCr, báo cáo Thu Wang ChInh phü
xem xét, quyét djnh, hoàn thành trong tháng 6 nàm 2019.
c) Nghiên cru, trInh ChInh phü ye vic scr diing mt phn kinh phi tr
Qu5r Djch vi vin thông cong Ich Vit Nam cho vic phát triên ChInh phü din
tü, hoân thânh trong tháng 6 nàm 2019.
d) Tip tic thirc hin các giâi pháp d nâng cao chi si thành ph.n ngun
nhân lirc cüa Vit Nam theo phi.rang pháp dánh giá ChInh phü din tCr cüa
Lien hqp quc, phOi hçp chat chë vOi các to chirc quc tê lien quan d cung
cp các s 1iu kjp thôi, dÀy dCi.
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d) Tip t1ic trin khai Chi.rang trInh nghién ciru khoa h9c, phát triên
cong ngh, các giái pháp tIch hçip, l'rng diing, san phm cong ngh thông tin
phic vt xây drng ChInh phü din tir hixàng tói nén kinh té so, xã hi so dira
trén dQ 1iu m&, irng ding các cOng ngh mâi nhi.r trI tu nhân tao (Al), chuOi
khi (Blockchain), Internet k& ni van vt (loT), dü 1iu 1&n (Big Data), giao
din 1p trInh l'rng dung ma (Open API)... trong giai doan 2019 - 2020, djnh
hithng dn 2025.
e) Chñ tr9ng xây drng chucmg trinh, to chirc dào tao, tp hun cho các
can b, cong chtrc, viên chüc ye ChInh phü din tir, ChInh quyên din ta, khai
thác st'r ding các h thng thông tin, lam vic trén môi tru&ng mng, sü d%lng
djch vii cOng trirc tuyên mrc d 3, 4 (doi vói ngu?i dan, doanh nghip).
g) Nghién ci'ru, xây drng Ca ch khuyn khIch, chInh sách uu dai d
thu hñt nhân hrc tham gia xây drng, phát triên ChInh phü din ti'r trong b
may nhà nilóc.
h) Nghiên c1ru, xây dmg ca ch& chInh sách khuyn khIch các doanh
nghip dâu tis ca sc ha tang cOng ngh thông tin phic vi triên khai, phát triên
ChInh phU din ti:r.
i) Tang crnmg sr tham gia cüa doanh nghip cung üng djch vi b.ru chInh
cOng Ich trong vic triên khai ChInh phü din tr; trong vic h trçl các cá
nhân, to chirc, dc bit là các cá nhân, to chüc trén dja bàn xã thrc hin các
djch vii cong trirc tuyén mi'rc d 3, 4.
k) TIch c1rc trin khai chuang trInh truyn thông d nâng cao nhn thrc,
thay dôi thói quen hãnh vi, tao sr dông thun cüa ngui dan, doanh nghip v
phát triên ChInh phü din tr.
1) Nghiên cüu, trin khai hçip tác qu& t, hçc tp kinh nghim v xây
dirng ChInh phCt din tü vâi các nixâc xêp hang cao ye ChInh phü din t1r theo
dánh giá cüa Lien hçip quôc, báo dam dung pháp 1ut, có trçng tam, trçng diem
phü hçp vâi the manh cüa các dOi tác, khOng phii thuc vào mt dôi tác duy
nhât, dc bit trong van dé an toàn thông tin, an ninh mg, bào dam khOng l
19t thông tin, bI mt quôc gia, lam chü cong ngh và ma nguôn h thong.
6. Thit lap ca ch bâo dam thtrc thi
a) Uy ban Qu& gia v ChInh phñ din tir do Thu ti.rang ChInh phii là Chü
tjch Uy ban, trirc tiêp chi dao cOng tác xây drng, phát triên ChInh phü din tr.
T cOng tác giüp vic Chu tjch lJy ban Quc gia v ChInh phü din tcr
dóng vai trô là Ca quan bão dam thirc thi Nghj quyêt cüa ChInh phü v rnt s
nhim vi, giài pháp tr9ng tam phát trién ChInh phU din tCr giai doan 2019 2020, dlnh hi.ràng den 2025.
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Van phông ChInh phü lam nhim vii thixông trrc To cong tác, cüng vâi
Bô Thông tin và Truyén thông là nhUng ht nhân quan tr9ng trin khai ChInh
phil din tü, thrc hin dung churc näng, nhim vii dircic giao và không
thay nhim vii ca các b, ngành, dja phirong.
lam

b) Ban Chi do xây drng ChInh phü din tCr, ChInh quyn din tr trén co
sâ kin toàn Ban Chi d?o ilng diing Cong ngh thông tin t?i các b, Co quan
ngang b, cci quan thuc ChInh phü và Uy ban nhân dan các tinh, thành ph
trrc thuc trung 1.rorng do Bô trithng, Thu trtrâng Co quan ngang b, Chü tjch
Uy ban nhãn dan các tinh, thânh ph trrc thu)c trung Irong
Trithng ban,
trrc tip chi dio cong tác xây drng, phát trin ChInh phü din tü, ChInh
quyn din tCr ti b, ngành, dja phwing mInh quãn l.
lam

Tnrâng Ban Chi dao có T Cong tác giüp vic, dóng vai trO là Co quan
báo dam thrc thi trin khai vic xây dijng, phát trin ChInh phü din tà,
ChInh quyn din tü t?i b, ngành, dja phuong. Trong do, S& Thông tin và
Truyn thông và Van phOng Uy ban nhân dan cp tinh là hai ht nhân
dirng ChInh quyn din tcr báo dam gn kt cht chê giüa 1mg ding cong ngh
thông tin và cài each thu tic hãnh chInh tai dja phirong mInh.
xay

c) Nghiên clru xây dirng b chi s do hthng, dánh giá hiu qua, chit
luqng thrc thi nhim v11 trin khai xây dmg ChInh phü din tlr, ChInh quyn
din tCr; xây drng co ch theo dôi, dánh giá, giám sat trách nhim giái trInh, ra
quy& djnh và xlr l kjp thii các vir&ng mc v th ch, ngun hrc tài chInh,
giãi pháp cong ngh và con ngir&i d báo dam thrc thi hiu qua m1ic tiêu xây
drng ChInh phU din tlr trong giai doan 2019 - 2020, djnh huàng dn 2025.
V. TO CHUC THVC HIN
1. Van phOng ChInh phü
a) Chü tn, phi hçip vài các b, ngành, dja phucmg trin khai thrc hin
các nhim vi, giái pháp cii th tti các dim g, h, i, k, 1 và m Mic 1 Phn IV;
A
A
A
diem c va v Miic 2 Phan IV; cac diem a (doi voi nhiçm viii xay dmg Hç thong
thông tin phic v%1 hcp và xlr i cong vic cUa ChInh phü), b, c (di vi xây
drng Cng Djch vii cong quc gia), d, d (di vói
drng H thng thông tin
chi do, diu hành cüa ChInh phU, Thu tuàng
báo cáo ChInh phü, Trung
ChInh phü) và i Miic 3 Phn IV Nghj quyt.
A

I

A

A

A

xay

tam

b) Ch trI, phi hqp v&i T cong tác gulp vic cIa ChI tjch Uy ban Quc
gia ye ChInh phü din tCr thrc hin nhim vii, giãi pháp ti dim c Miic 6
Phin IV Nghj quyêt.
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c) Chü trI, phi hçip vâi B Tài chInh xây drng dr toán, ch c1 bM
drOng can b To cong tác giüp vic cüa ChU tjch Uy ban và chi trã chuyên
gia trong nixóc và quc t; báo dam dü nguôn kinh phi hot dng và diêu kin
lam vic cho các thành viên, chuyên gia cüa To cong tác.
2. B Thông tin và Truyn thông
a) Chü trI, phi hçip vOi các b, ngãnh, dja phucing trin khai thirc hin
các nhim v11, giãi pháp tai các diem a, b, c, v và y Miic 1 Phân IV; các diem
a, u, x và y Mic 2 Phân IV; các diem a, b, c (dôi vri giái pháp ph11c vi ngu1i
dan, doanh nghip) và d Miic 4 Phân IV; các diem c và h Mic 5 Phân IV
Nghj quyt.
b) Chü trI, phi hçip vâi B Cong an và B Quc phông, Ban Co yu
ChInh phü và các co quan lien quan triên khai nhim v11, giâi pháp ti các
diem s, t và u Miic 1 Phãn IV Nghj quyêt.
c) Chü tn, phi hçxp vâi Van phông Chinh phü, B Cong an và các co
quan lien quan triên khai cong tác bâo dam an toàn, an ninh thông tin mng
trong qua trInh th1rc hin các ni dung cüa Nghj quyêt theo quy djnh cüa pháp
1ut; chü tn to chrc thuê djch viii, giao nhim vi cho to chüc, doanh nghip
Vit Nam thirc hin giám sat an toân thông tin và kiêm tra, thir nghim xâm
nhp dôi vâi các h thông thông tin phiic vi ChInh phñ din tü; djnh kS' tO
chirc tp huân, diên tp báo dam an toàn thông tin phiic v11 Chinh phü din tr.
d) Chü trI, phi hcp vâi B) Khoa bce và Cong ngh, các b, co quan lien
quan xây drng, ban hành các tiéu chuân, quy chuân k thut trong xay drng
ChInh phü din tir theo quy djnh pháp lust.
d) Hithng dn, don dc, kim tra cac b, ngành, dja phi.rcmg xây dirng, trin
khai Kiên tthc ChInh phü din t1r, Kiên trCtc ChInh quyên din tir; hung dan,
don doe, kiêm tra các b, ngành xây drng CC co si dft Iiu quOc gia uu tién bâo
dam tIch hçp, chia sé d& 1iu giQa các h thông thông tin vã các co s& dCi 1iu.
e) Chi dao, tio diu kin thun lqi d Tng cong ty Buu din Vit Nam
(VNPOST) tham gia xây dimg ChInh phU din t1r theo chirc náng, nhim v11
diicic giao.
3.BCôngan
a) Chü trI, phi hçip vói CáC b, ngành, dja phiiong trin khai thirc hin
nhim vi1, giâi pháp tai các diem d, q, r Miic 1 Phân IV; các diem d và m
Mic 2 Phân IV Nghj quyêt.
b) Chü trI, phi hçip v6i Bô Thông tin vâ Truyên thông, Do Quôc phông
triên khai các mt cong tác nhãm bâo dam an ninh thông tin, an ninh mng
trong qua trInh thçrc hin các ni dung trong Nghj quyêt theo chüc näng,
nhim vi duçc giao.
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4.BNivii
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F

F

A

A

S

a) Chu tn, phoi hqp vrn cac bç, nganh, c1a phwmg trien khai thrc hiçn
các nhim vii, giái pháp ti các diem d, n và o Mic 1 Phân IV; diem q Mic 2
Phn IV; diem g Miic 5 Phân IV Nghj quyêt.
b) Chü trI, phi hqp vi Bô Tài chInh, Van phông ChInh phü d xut
ding ch d chInh sách thu hut nguôn nhân lirc chat krqng cao lam
vic
ChInh phU din
vic ti To cong tác giiip vic Chü tjch Uy ban Quôc gia
tcr, Tntthng Ban Chi do xây dirng ChInh phü din tir, Chinh quyên din tir ti
b, ngành, dja phi.rcing, trInh Thu ttthng ChInh phü quyêt djnh.
ap

ye

5. B Ké hoach và Du tu
Chü trI, phM hçp v&i các b, ngành, dja phiicrng trin khai thijc hin cac
nhim vi, giái pháp tai dim x Miic 1 Phân IV; các diem d, n, o và p Muc 2
Phân IV Nghj quyêt.
6. B Tài chInh
Chü trI, phôi hqp vâi các b, ngành, dja ph.rcing trin khai thixc hiên
nhim vii, giái pháp t?i diem e Miic 2 Phãn IV; diem g Miic 3 Phãn IV; chü
trI, phôi hqp vi các B Kê hoach và Dâu tu, B Thông tin và Truyên thông
trién khai nhim vi, giãi pháp tai diem b Mic 5 Phãn IV Nghj quyk
7. B Tài nguyen và Môi trung
Chü trI, phôi hqp vài các b, ngành, dja phuang trin khai thirc hin
nhim vti, giâi pháp ti các diem i, k và 1 Miic 2 Phân IV Nghj quyêt.
8. BTupháp
Chü trI, phi hçip vâi các b, ngânh, dja phi.rcmg trin khai thirc hin
nhim vii, giãi pháp t?i diem r Mic 2 Phân IV Nghj quyêt.
9. Bô Giáo duc và Dào tao
Chu trI, phi hçip vói các b, ngãnh, da phuong trin khai thirc hién
nhim vt1, giâi pháp tai diem d Miic 5 Phân IV Nghj quyêt.
10. Bô Khoa hçc và Cong ngh
Chü trI, phi hçip vói các b, ngành, da phtxong trin khai thirc hin
diem d Muc 5 Phân IV Nghj quyét.
nhim
giâi pháp
vu,

tai

11. BôYté
Chü tn, phôi hçp vài các b, ngành, dja phucmg trin khai thrc hién
nhim vii, giái pháp tai diem e Muc 3 Phân IV Nghj quyêt.
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12. Bô Lao dng - Thiicing binh và Xã hi
Chü tn, phi hçp vói Bâo him Xâ hi Vit Nam và các cci quan lien
quan trin khai thirc hin nhim vi, giái pháp tai diem e M%lc 1 Phãn IV Nghj
quyt; chü trI, phôi hqp vâi các b, ngành, dja ph.rcmg triên khai thirc hin
nhim vii, giãi pháp t?i diem h Miic 2 Phân IV Nghj quyêt.
13. B Quc phông
Dy manh irng diing cong ngh thông tin, báo dam an toàn thông tin và
triên khai các giâi pháp k5 thut thirc hin xây dung ChInh phü din tir phü
hçip dc thu cüa B; chi dao, to diêu kin thun igi dé Ban Co yéu Chinh
phü, Tp doàn Cong nghip - Viên thông Quan di (Viettel) tham gia xây
drng ChInh phü din tir theo chi'rc näng, nhim vi duçic giao.
14. Ngân hang Nhâ nithc Vit Nam
a) Chi dao các t chrc cung rng djch v11 thanh toán, trung gian thanh
toán tIch crc triên khai cung 1rng djch vi thanh toán không dung tiên mt,
trung gian thanh toán trong lTnh virc cong dan, bão dam kêt nôi vri Cong
Dch vi cOng quôc gia và H thông thông tin mt ci'ra din tir cap b, cap tinh
dé tO chi'rc, cá nhán có the thanh toán phi, 1 phi trrc tuyên.
b) Chi do các ngân hang 1&n, uy tin thüc dy vic cung cp djch vi
thanh toán din tr.
15. Bâo him xA hôi Vit Nam
ChU tn, phi hqp vOi các b, ngành, dja phi.rong trin khai thirc hin
nhim v11, giâi pháp tai diem g M'iic 2 Phân IV Nghj quyt.
16. Ban Ccr yu Chinh phü
Chü tn, phi hçip vâi các b, ngành, dja phucing tnin khai thirc hin các
nhim vii, giãi pháp cii the tai diem p Mic 1; dim c (phiic vii các can b,
cOng chüc, viên chirc và các co quan nhà mrOc) và diem d Mijc 4 Phn IV
Nghj quyêt.
17. Các b, ngành, dja phiicmg
a) T chirc thirc hin nhim vi tai các dim b, c (di vth nhim vti thrc
hin kêt nôi, lien thông các h thông thông tin, Co s& dü 1iu vâi nên tang tich
hçip, chia sé dtr 1iu quOc gia), s và t Mic 2 Phân IV; các diem a (doi v6i
nhiêm vu nhân lông He thông thông tin phuc vu hop va xr ly cong viêc cua
ChInh phü ti Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan cap tinh, cap huyn, cap
x), c (tnir nhim V11 xây dirng Công Djch vv cOng quOc gia), d (dôi vai nhiém
vii xay dmg H thông thông tin báo cáo b, ngành, dja phirong, kêt nôi vói
H thông thông tin báo cáo ChInh phü) và h Miic 3 Phân IV; các diem a, e, k
và I Miic 5 Phân IV; diem b Miic 6 Phân IV Nghj quyêt.
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b) Bô trithng, Thu tru&ng co quan ngang b, co quan thuc ChInh phü,
Chü tjch Uy ban dan nhân các tinh, thánh phô trrc thuc trung ixang chju
trách nhim truóc Thu tithng ChInh phü nêu d xây ra mat an toàn, an ninh
thông tin, 1 bI mt nhâ nuâc ti b, ngành, dja phuang mInh. Không si'r ding
thiêt bj, may móc có nguôn gôc xuât xir không tin cy, không bâo dam an
toàn thông tin cho các h thông thông tin quan tr9ng.
B Thông tin và Truyn thông, Bô Cong an, Bô Quôc phông và Ban Ca
yu ChInh phü to chrc, phôi hcip triên khai các bin pháp báo dam an toàn
thông tin, an ninh mng trong xây drng ChInh phü din t1r theo chrc näng,
nhim vi duçic giao.
c) Nghiên ci'ru giái pháp bào dam diu kin v ca s ha thng cOng ngh
thông tin, trin khai các djch vii cong trrc tuyn thrc hin thanh toán din nr
bt buc (trü khoán chi bI mt ye an ninh, quôc phông).
d) Xây drng K hoach hành dng thrc hin Nghj quy& nay, hoàn thành
trtràc ngày 31 than 3 näm 2019; to chüc thrc hincác thim v%i, giái pháp
theo sir chi dao, diêu hành cüa Uy ban Quc gia ye ChInh phü din ttr bâo
dam gän két cht chê cái cách hành chInh vci img ding cOng ngh thông tin,
thng nhât, hiu qua, chat ftrçing trong triên khai.

d) Tp trung ngun hc ixu tiên xây dmg, hoàn thin các h thng: Triic
lien thông van ban quOc gia; nén tang tIch hçip, chia sé d 1iu gicta trung
uang và dja phuong; H thông thông tin báo cáo qu& gia và thiêt 1p Trung
tam chI do, diéu hành cua ChInh phü, Thu tucng ChInh phü; Trung tam tIch
hçip dct 1iu phiic vi chi dao, diéu hành cüa ChInh phCi, Thu tithng ChInh phu;
Cong Djch vli cong quOc gia; Cong thông tin mt ccra quc gia; Cong Djch vi
cOng, H thông thông tin mt cCra din tiir cap b, cap tinh; H thông din toán
dam may ChInh phü; Mang truyén so 1iu chuyén dung cüa các co quan Dàng,
Nhà nuOc; các Ca so dct lieu quOc gia ye dan Cu, tài chInh, däng k9 doanh
nghip, dat dai quôc gia, h tjch din tO; H thông quán 19 van ban và diêu
hành cüa các b, ngành, dja phixong; H thông tham van chInh sách; H thông
thông tin phic v1j h9p và xO 19 cong vic cüa ChInh phu; H thông mng dâu
thâu quôc gia; H thông km trct din tO cac cap.
18. Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quan di (Viettel), Tp doàn
Buu chInh Vién thông Vit Nam (VNPT) và các doanh nghip cOng ngh
thông tin dCi näng hrc k thut, tài chInh
a) Phát huy vai trô dn dAt trong trin khai các h thng thông tin, co sO
dO 1iu phiic vii xây drng ChInh phü din ti:r, di dau trong dôi mOi tu duy, Ong
diing các cong ngh rnOi phü hcip vOi xu the phát triên ChInh phu din tO
ht.rOng tOi ChInh phu so, nén kinh tê so, xã hi s và bi cánh cuc Cách
mng cOng nghip lan thu tir.
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b) Uu tién b trI các ngun hrc cho xây drng ChInh phü din tir, có giái
pháp huy dng, tp hqp các doanh nghip có các th manh khác trong 1mb
vrc cong ngh thông tin tham gia xây dimg ChInh phü din tcr, bão dam tn
ding ti da lcii th cüa khu vrc tis nhn d nâng cao chat hrcmg, day nhanh
tin d trin khai và chju trách nhim trithc pháp 1ut v vic bâo mat, an toàn
thông tin và an ninh mtng.
19. Tng cOng ty Buu din Vit Nam (VNPOST)
a) Chü tn, phi hcip vài các b, ngành, dja phrong trin khai thirc hin
nhim v%i, giãi pháp cii th ti dim i Mic 5 Phn IV Nghj quyt.
b) Phi h9p chat chê vâi Van phOng ChInh phü, các b, ngành, dja
plurong trong vic h trq, h.r&ng d.n ngithi dan, doanh nghip sir ding djch
vi cong tr1rc tuyn bão dam gia tang s hxqng h so giâi quyt trên mOi
trithng mng.
Thông tin và Truyn thông, Thông tn xâ Vit Nam, Dài Tiêng
nói Vit Nam, Dài Truyn hInh Vit Nam chü dng phi hçp các b, ngành,
dja phtrong t chüc ph bin, tuyên truyên Nghj quyt nay sâu rng trong các
ngành, các cp và Nhãn dan; tang ctthng theo dôi, giám sat cüa các Co quan
truyn thông, báo chi v k& qua thirc hin Nghj quy&.
20. B

21. Uy ban Quc gia v ChInh phü din tir

Chi dio trin khai, dánh giá vic thirc hin Nghj quyt nay t?i các b,
ngành, dja phuung; thrc hin so kt, tng kit, dánh giá k& qua thirc hin theo
trng giai do?n cüa Nghj quyét.
22. Nghj quyt nay có hiu lirc k tr ngày k, thay th Nghj quy&
s 36a!NQ-CP ngày 14 tháng 10 nám 2015 cüa ChInh phU v ChInh phü din tir.
Bãi bO nhiêm vu tai dim b Miic 12 PhAn III và Phn VI Ph liic các van

bàn kin nghj sra d,i ho.c b sung ti Nghj quyt si 19-201 8/NQ-CP
ngày 15 tháng 5 näm 2018 cüa ChInh phü v tip tic thrc hin nhUng nhim
vu, giài pháp chü yu cãi thin môi tnthng kinh doanh, nâng cao näng hrc
c.nh tranh quc gia nàm 2018 và nhttng nàm tip theo.
Di vci các di an dâ di.rc cp có thm quyn phê duyt d trin khai
Nghj quy& s 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 nám 2015 cüa ChInh phU v
ChInh phü din tir vâ các van bàn khác v xây drng ChInh phü din tt'r, các
b, ngành, dja ph.rong tip tic dy nhanh tin dO tnin khai, bâo dam cht
li.rçmg và tInh k thüa, phát trin lien tuc.
21

23. B trithng, Thu trithng cd quan ngang b, co quan thuc ChInh phü,
Chu tjch Uy ban nhãn dan các tinh, thành phô tr%rc thuc trung ung trrc tiêp
chi dao, chju trách nhim tnrôc ChInh phü, Thu ti.r&ng ChInh phü ye vic thijc
hin Nghj quyt; dánh giá, báo cáo tInh hinh thrc hin Nghj quyét hang qu
(th?ii gian ch& s 1iu báo cáo qu I tir ngày 15 tháng 12 nãm trtrâc tci
ngày 14 tháng 3, 9u II tir ngày 15 tháng 3 den ngày 14 tháng 6,qu III ti'r
ngày 15 tháng 6 den ngày 14 tháng 9, qu IV tü ngày 15 tháng9 den ngáy 14
tháng 12), gri Van phông ChInh phü va Bô Thông tin và Truyén thông chm
nhât vào ngày 25 tháng cui qu dê tong hq, báo cáo; Vänphông ChInh phü
chü trI, phôi hçip vâi Bô Thông tin vá Truyên thông don clôc, theo dOi, kiêm
tra và tOng hqp, báo cáo tInh hInh thirc hin Nghj quyét nay t?i các phiên h9p
thumg k' cüa ChInh phü, kjp th&i báo cáo ChInh phü, Thu tithng ChInh phü
nhcrng van dê phát sinh trong qua trinh thirc hin Nghj quyêt./.

Noi nhIn:
- Ban BI thx Trung ucmg Dãng;
- Thu tuâng, các Phó Thu tràng ChInh phu;
- Các b, co quan ngang bO, cc quan thuOc ChInh phü;
- HDND, UBND các tinh, thành ph trrc thuc thing iran
- VAn phông Trung trng và các Ban cüa Dâng;
- VAn phông T6ng BI thu;
- VAn phông Chü tjch ntrâc;
- Hi dng dan tc và các Uy ban cüa Quc hOi;
- VAn phông Quc hi;
- Tôa an nhân dan tôi cao;
- Vin kiêm sat nhân dan ti cao;
- Uy ban Giám sat tâi chInh Quc gia;
- Kim toán nhà niràc;
- Ngan hang ChInh sách xa hOi;
- Ngân hang Phát trién Vit Narn;
- Uy ban thing ung Mat trn To qu& Vit Nam;
- Ca quan trung wing cüa các doàn th&
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1 TFg, TGD Cng TTDT,
các Vi, Ciic;
- LLru: VT, KSTT (2).xH LU5

TM. CHINH PHU
T1X€NG

+

N1uyn Xuán Phuc

22

H?
F

...-•
!

DANIIMVC CAC NHIM VIJ, DU AN TRIEN KIIAI TH1C HIN
(Ban hành kem tgo Nghj quyé't s 1 7/NQ-CP ngày 07 tháng 3 nám 2019 cia ChInh phi)

STT

A

Ten nhim vii, de an

C quan
chü trI

Co quan
phii hçrp

Thôi gian
thc hin, hoàn thành

Ghi chü

2019 - 2020 2021 - 2025

Xây drng, hoàn thin th ch tio co' s& pháp 1 dy dü, toàn din cho vic trin khai, xây durng phát trin ChInh phü
diên tü'

2.

Xây dirng Nghj d.nh thay th Nghj djnh s
06/11/2009
cüa
102/2009/ND-CP ngày
ChInh phü v quàn 1 du tu rng dmg cong
ngh thông tin sü diing ngun von ngãn sách B) Thông tin và
nhà nuâc, Quyt djnh so 80/2014/QD-TTg Truyn thông
ngày 30/12/20 14 cUa Thu tuàng Chmnh phü
quy djnh thi dim v thuê djch v cong ngh
thông tin trong Ca quan nha nuâc

Bt K hoch và
Dâu liT, B Tài
chInh và các Ca
quan lien quan

Tháng
3/20 19

Xây dirng các van bàn huàng dn v phuang
pháp xác djnh chi phi thuê djch vi cOng ngh
thông tin, mu hçip dng thuê djch vi cong
B Thông tin và
ngh thông tin và van bàn huóng dn
Truyn thông
djnh don giá nhân cong trong quãn 1 chi phi
dAu tu cong ngh thông tin, phü hqp vth thiic
t và dc thu ngành cong ngh thông tin

Các b, ngành,
dja phucing

Tháng
7/2019

Xây drng Nghj djnh v quãn I, kt ni, chia B Thông tin và
Truyên thông
sé dü lieu và các van bàn huâng dn

Các b, ngành,
dja phuang

Tháng
9/2019

STT

Ten nhiçm vii, de an

Co quan
chü trI

Co quan
phi hop

Thôi gian
thirc hin, hoàn thành
2019-2020 2021-2025

Xây drng Nghj dinh v djnh danh và xác
B Thông tin và
th1rc din tCr cho cá nhán, t chüc và các vn
Truyn thông
bàn huâng dn

Các b, ngành,
dja phumg

Tháng
9/20 19

Xây dmg Nghj dinh v báo ye dtt lieu cá
nhãn, to ch'Crc và các van bàn huâng dn

B Cong an

Các b, ngành,

Tháng

dja phuong

9/2019

6.

Xây drng Nghj djnh thay th Nghj dinh s6
11 0/2004/ND-CP ngày 08/4/2004 cüa Chinh
phü v cong tác van thu; các van bàn quy
phm pháp lust v luu tr, quàn 1 và khai
thác dü 1iu diên tr

B Ni vi

Các bO, ngành,

Tháng
9/2019

7.

Xây dirng Ng dnh si:ra di, b sung Nghj
djnh so 138/2016/ND-CP ngày 01/10/2016
v ban hành Quy chê lam vic cUa ChIrih phü
phü hçp vâi phuong thüc lam vic, chi do
diu hành thông qua mOi tnr&ng mng

Van phông
Chmnhphü

4.

8.

dja phucmg

Các b, ngành,
djaphrnmg

Xây dirng Nghj djnh quy dinh Co sâ dU lieu
B) Lao dng quOc gia v Bàn hiêm; các van bàn quy dinh
Thuong binh vã
ye tiêu chun, quy chun k thut, câu tr(ic
XA hôi
dU 1iu phiic vii kêt ni, chia sé thông tin
.

Bão hiêm xã hi
Vit Nam,
các b, ngành,
dja phuong

Xây drng Nghj djnh v thirc hin thU tiic
hành chinh trên môi tru&ng din tU

Các bt, ngành,

Van phàng
Chmnh phU

dja phuong

Ghi chñ

Tháng
10/2019

Tháng
10/2019
Tháng
12/20 19
2

STT

Ten nhim vt1, ue an

Xây dirng D an Cng Djch vi cong quc
gia
Xây d%rng D an v H thng thông tin phiic
11. v1i hçp và xü 1 cong vic cüa ChInh phü
không giAy t? (eCabinet)
D an giái pháp kt ni, chia sé dii 1iu và tái
12. cAu true ht t.ng cong ngh thông th
b, ngành, dja phucing
13 Xây drng D an v H thng tham vn chInh
sách (eConsultation)
14. Xây d%rng D an Co sâ dii 1iu can b, cOng
chüc, viên chuic
15

1iu din tü cüa các Co quan nhà nuóc
Xây drng D an trin khai các h thng bão
16. v thông tin thuOc phm vi bI mt nba rnrâc
dung m.t ma dáp irng yêu cu triên khai
ChInh phU din tü
17. Xây drng D an báo dam an ninh mng trong
xay dirng và phát triên Chinh phü din tr
18

Xây drng các van bàn huàng dn Lust An
ninh mng

Thôi gian
thc hin, hoàn thành

Co quan
chü trI

Co quan
phi hç'p

Van phông
ChInh phU

Các b, ngành,
dja phucing

Tháng
3/2019

Van phông
ChInh phU

Các b, ngành,
dja phrnmg

Tháng
3/2019

Van phông
Chinh phü

Các bt, ngành,
dja phucing

Tháng
3/2019

Van phông
ChInh phü

Các b, ngành,
cija phucing
Các b), ngành,
dja phucmg
Các b, ngành,
dja phucrng

Thang
3/2019
Tháng
4/2019
Tháng
5/2019

Ban Co yu
ChInh phü

Các b, ngành,
dja phuong

Thãng
7/2019

Bô Cong an

BçTh5ngthwà
Tning,cb,

Bô Nôi
Bô Nôi yil

Bô Cong an

Các b, ngành,
dja phuong

Ghi chü

2019 - 2020 2021 - 2025

Tháng
8/2019
2019 - 2020

Theo K hoach
2021 - 2025 ducic Thu tuâng

3

STT

Ten nhim viii, e an

Co quan
chü trI

Co quan
phi hçrp

Thôi gian
tht1c hin, hoàn thành
2019-2020 2021-2025

Nghiên ci.'ru, d xut ThU turàng ChInh phU
phucmg an dy mnh vic cp chi'rng thu so
19. cho ngu?ii dn, doanh nghip theo huàng
giãm chi phI
và duy trI boat dng chi'rng
thu so dê khuyen khich sU dung trong các
giao djch din tü

BtCông an, B
Quôc phông, Ban
B Thông tin Va
Ca yêu ChInh
Truyn thông
phU và các co
quan lien quan

Nghiên cIru, trmnh ThU ttxàng ChInh phU ban
hành quy djnh v vic sU ding các thit bj,
20. may móc di vâi các h thng thông tin
ChInh phU din tU d bâo dam an toàn thông
tin mng

B Thông tin và
Truyn thông

Bô Cong an, B
Qu& phông, Ban

Nghiên cru, xây dmg ma djnh danh din tCr
cUa các Ca quan, to chUc thông nht theo tiêu
21. chun qu& t ph%ic vi kt ni, chia sé dt 1iu
cUa tt cà các h tMng thông tin, Co S dü
1iu cUa các bO, ngành. dja phucing

Bô Tài chInh,
B Thông tin và Bô K hoach và
Truyn thông Dâu tu và các cci
quan lien quan

Tháng
6/2019

Nghiên ciru, d xut ChInh phU, ThU tuâng
ChInh phU ban hành quy djnh v sU ding
B) Cong an, B
phn mêm có bàn quyên (h diu hành, các
Qu& phông, Ban
B Thông tin và
22. phn mm soan thão van bàn...) khi mua
ChInh
Truyn thông
may tInh va t 1 phn tram kinh phi dành
phU và các cci
cho duy trI cp nhat phn mrn, bâo dam an
quan lien quan
toãn thông tin cho các h thông thông tin
thrçc du tu

Thàng
8/20 19

phU và các ca
quan lien quan

Ghi chü

Thang
6/20 19

Tháng
6/2019

Trinli ThU tuâng
2021 - 2025 ChInh phU ban
hành.

4

STT

Ten nhim viii, d an

CO quan
chü trI

Co quan
phi hçrp

Thôi gian
thirc hin, hoàn thành

Ghi chü

2019-2020 2021-2025

Ngbiên cru, dé xut si'ra di Lut Du tu cong
B Tài chInh, B
dê tháo gi các khó khn, vuong mc trong
TrInh Qu& hOi
B Kê ho?ch và
Thông tin và
23. vic si'r ding vn u tir cong trong 1
2019-2010
thông qua
DAu tu
Truyn thông, các
khai dir an, hot dng lrng dimg cong ngh
ca quan lien quan
thông tin thrc hin theo hinh thixc thuê djch vi
Nghiên ciru, d xut xây dirng Lut Chinh
phü din ti, các nghj djnh, van bàn huàng
dn báo dam hành lang pháp l phát triên
Chmnh phü din tü dira trên d1 1iu mci, 1'rng Bô Thông tin và Các b, ngành,
2021 - 2025
24.
thing các cOng ngh hin dui nhu Irl tu nhân Truyn thông
dja phrnmg
tao (Al), chui khôi (Blockchain), Internet kt
nôi vn 4t, dir 1iu lan (Big Data), giao din
1p trInh i'xng d1ng ma (Open API)....
II Xây diyng nn tang cong ngh phát trin ChInh phü din tfr phà hçp vói xu th phát trin ChInh phü din tfr trên th giói

2.

Hoàn thành cp nht Khung kiEn trUc ChInh Bô Thông tin và
phU din tU Vit Nam (J)hiên bàn 2.0)
Truyn thông

Van phông
ChInh phU, cac
b, ngành, dja
phumg

Kin trUc tng th ChInh phU din tCr giai B Thông tin và
do?n 2019 - 2025
Truyn thông

Van phông
ChInh phU, các
bO, ngành, dja
phucing

Tháng
5/20 19

2019 - 2020

Trinh ThU lirâng
ChInh phU phê
2021 - 2025 duyt

và
Cong b
dnh k' ctp
2021 - 2025 nht hang näm
trên
Cng
TTDT cUa Bô

5

STT

4.

6.

'

Ten nhim vi, 4k an

Co quan
chü trl

Hoàn thành xây dirng, cp nhQt Kin tthc Chmnh
phü din tCr cp b, Kin tthc ChInh quyn din Các bO, ngành,
tCr cap tinh phü hçip vOi Khung kin true Chinh
dja phucmg
phü din tir Vit Nam (phiên bàn 2.0)
Trin khai Kin tr(ic ChInh phU din tir cAp
Các b, ngành,
b, Kin true ChInh quyn din ti1r caP tmh
dja phwmg
dã di.rçrc ban hành
Xây dmg, phát trin Tric lien thông vn
bàn quôc gia theo cong ngh tiên tiên cüa
th giâi lam nn tang tIch hqp, chia sé dü
Van phàng
lieu giüa cac h thông thông tin, cd so di
ChInh phü
lieu... và là nn tang tIch hçip, chia sé dC
lieu quôc
, gia
Kt nôi, lien thông các h thng thông tin, co
sO dit 1iu cUa b, ngành, dja phi.rcing trong
vic gui, nhn van bàn din ti:r, djch vi cong
true tuyên, thông tin báo cáo, dii lieu phic vi Các b, ngành,
chi do, diu hành, thU tic hành chInh, cOng
dja phumg
báo din tO. vOi nn tang tIch hcip, chia sé dii
lieu quôc gia
Xây drng frin khai Ca sO dii 1iu qu& gia
v Dan cu, chia sé, khai thác dii lieu vOi h
thng Cng Djch vi cong qu& gia và các h
thng thông tin khác

BO Cong an

Co quan
phi hçp

Các ca quan lien
quan

Thôi gian
thiyc hin, hoàn thành

Ghi chü

2019 - 2020 2021 - 2025
Tháng
9/2019

B Thông tin và
Truyn thông, các 2019 - 2020
c quan lien quan

Thutmg xuyên
2021 - 2025 4p nht, b
sung
2021 - 2025

Các b, ngãnh,
dja phmg

2019 - 2020

2021 - 2025

Van phông
ChInh phü,
B) Thông tin và
Truyên thông

2019 - 2020

2021 - 2025

Cáe b, nganh,
dja phuang

2019 - 2020

2021 -2025

6

STT

8.

Ten nniçm vii, de an

Co quan
chü trI

Hoàn thin Co sâ dir lieu quc gia v Dng B K hoach và
DAu tu
k doanh nghip
Xây drng Co sâ dir 1iu qu& gia v Tài
chInh

Bô Tài

Corquan
phi hçrp

Các b, ngành,
dja phucmg

Tiep tic iriên khai Co sâ dir 1iu v dt dai
Bô Tài nguyen
12. quôc gia kt ni, chia sé dir lieu vài
h
va Môi tru.mg
thng thông tin c1a các b, ngành, dja phuong
Xây drng co sâ dir lieu không gian dja 1
quôc gia cung cap ht tang dir lieu thit yu
B Tài nguyen
13. cho vn hãnh, phát triên ChInh phü
và Môi tru&ng
cac dch vi cong trc tuyn, phát frin do thj
thông minh
14. Xây drng Ca sâ dir lieu h tjch din tu toafl
Bô Tu pháp
quoc

Tháng
12/2019

Kt ni, chia sé
dir lieu vói các
2021 - 2025 h thng thông
tin cUa các b,
ngMi, djaphuong
Tháng
12/2022

Tháng
10/2019

2021 - 2025

2019 -2020

2021 -2025

Các dja phuong
2019 - 2020
và các bO, ngành

2021 - 2025

Các b, nganh,
dla phuong

Ghi chü

2019-2020 2021-2025

Các b, ngành va
dja phuong

Xây dmg Co si dir 1iu quc gia v Bão
Bô Lao dng - Bão him xA hi
hiêm, chia sé dir 1iu vâi các h thông thông
Thi.rong binh và Vit Nam,
tin linh vrc y tê, doanh nghip, thus, lao
Xã hôi
quan lien quan
dng thuong binh xã hi
B Lao dng Xây dmg Co sâ dir lieu quc gia v an sinli
Thi.nng binh V
xa hi
Xã hOi

Thôi gian
thirc hin, hoàn thành

Các b, ngành,
dja phuong

2019 - 2020

2021 - 2025

Các b, nganh,
dja phuang

2019 - 2020

2021 - 2025
7

STT

Ten nhim v1i, ae an

Hoàn thin xay dmg các cor s di 1iu
15. chuyên ngành quan trçng cUa ngành Tài
chInh v thu& hài quan, kho bc
Tip tic xây dirng, hoàn thin cor sâ dü 1iu
16.
tài nguyen và môi tnrng
Nãng cap Cor sâ dit 1iu v phrnmg tin giao
17. thông phic v hoch dnh chInh sách, quy
hoach do thj
Xây drng, trin khai H thng thông tin và
18
cor s& dii 1iu quc gia ye quy hoch
Xây dimg, triên khai H thông thông tin và
Co s& dii 1iu quOc gia v các dir an du tix;
19. tip tic trin khai, hoãn thin các h thng
thông tin và Co s& dii 1iu v du P1 cong.
giám sat dánh giá du tu
Nâng cp H thng m1ng du thtu qu& gia
d thirc hin Mu thâu, mua sm tài san cOng
20.
qua mng, quãn 1 thông nht thông tin, ccr
si dii 1iu ye Mu thu trên ph?m vi cã nuâc
Xây drng Co s& dii 1iu can b, cong chirc,
21.
viên chirc
Xây dirng, hoàn thin các co sâ dii 1iu
chuyên ngành, kt ni lien thOng, chia sé vâi
22. h thng mt ci:ra din tü, Cng Djch yi•1
cOng cap b, cp tinh, Cng Djch vi cOng
quôc gia phiic vi ngiri dan và doanh nghip

Thôi gian
thtrc hiên, hoàn thành

Co quan
chü trI

Co quan
phi hçrp

B Tài chfnh

Các b, ngành,
djaphrnmg

Tháng
12/2019

B Tài nguyen
và Môi tnr&ng

Các bO, nganh,
dja phuang

2019 - 2020

2021 - 2025

B Cong an

Các b, ngành,
dja phuong

2019 - 2020

2021 -2025

B K hoch và
Du tu

Các b, ngãnh,
dja phrnmg

2019 - 2020

2021 - 2025

B Kê hoach và
Du tu

Các b, ngành,
dja phrnmg

2019 - 2020

2021 -2025

Bô K hoach vâ
DAu tu

Các b, ngành,
dja phrnmg

2019

2020 - 2022

Các b, ngành,
dja phuung

Tháng
6/2020

2021 - 2025

Bô Nôi
.
Các b, ngành,
dja phuong

Ghi chü

2019-2020 2021-2025

Các Co quan lien
2019 - 2020
quan

2021 - 2025

8

STT

A

Ten nhim vii, de an

Ccr quan
chü trI

Thirc hin tái cu tric ha tng cong ngh
thông tin cUa các b, ngãnh, dja phiicing theo
hu&ng kt hqp giüa mô hInh tp trung và mô
hInh phân tan dra trên côngngh din toán
dam may, thi iru hóa ha tang cong ngh
thông tin theo khu vrc (th1rc hin thuê djch
Các b, ngành,
23. vii cüa các nhà cung cap hang du ta,i Vit
dja phucmg
Nam hoc du tu xây dirng tr ngun von vay
uu dãi) nhim khai thác sr dung hiu qua ha
t.ng hin có, dng thii tang cung khã näng
báo met, sao liru, phông chông thãm hoa, bâo
dam vn hành on dnh, an toàn, an ninh cüa
các h thng thông tin, Co sâ dIt 1iu
Xây drng Trung tam tIch hçip dir lieu phl?c
Van phông
24. vu chi dao, diêu hành cüa Chinh phü, Thu
ChInh phü
trn9ng ChInh phü
Nâng cao nän lirc, chat luqng djch vti va
mi rng kêt nôi Mng TSLCD cüa co quan
Dãng, Nhà rnrâc den các h thông mng cüa
các Co quan Quôc hi, Mt trn To quOc Vit
Bi Thông tin và
25. Nam, các to chirc chInh trj - xã hi, cac Tp
Truyên thông
doãn, T6ng cong ty nhà nuc; rà soát va triên
khai ma rng, kêt nOi mng den cap phu&ng,
xà và các dôi tLrqng theo yêu câu

Ccr quan
phi hçp

Thôi gian
thirc hin, hoàn thành

Ghi chi.

2019 - 2020 2021 - 2025

Van phông Chinh
phU, B Thông
2019 - 2020
tin và Truyn
thông, các c
quan lien quan

2021 - 2025

Các b, ngãnh,
dja phucing

2019 - 2020

2021 - 2025

Các b, ngành,
dja phuong

2019-2020

2021 -2025

9
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STT

Ten nhiçm vii, tie an

Co quan
chü trI

Co quan
phi hçip

Thôigian
thc hin, hoàn thãnh
2019 - 2020 2021 - 2025

Van phông ChInh
Trin khai các giâi phá cãi thin xp hng
phü, các b,
chi s thành phãn h tang vin thông theo B Thông tin và
2019 - 2020
26.
phucrng pháp dánh giá ye Chinh phü din tr Truyên thông
ngành, dja
phung
cüa Lien hçip quôc
BôKhoahocvà
Xây drng các tiêu chun, quy chu.n k5' thut B Thông trn V
Côngngh, cácb, 2019 - 2020
27.
trong linh vijc xây drng ChInh phU din tü
Truyn thông
ngànli, dia phuong
Nghiên cru, dê xuât giái pháp h trçi doanh
nghip vin thông xây dung và nâng cao
näng lirc mng luài vin thông cüa Vit
nên tang phát trin h sinh thai
Nam,
và dáp l'rng cho các djch vi mài; nâng
cao cht hrqng djch vi, dc bit là tôc d
internet, sü ding hiu qua bang t.n mng di
dng 4G, 5G, m& rng vüng phU song di
Tháng
B Thông tin và Các b, ngành,
28. dng 4G, 5G; nãng cao tôc d mng
da phuccng
Truyn thông
8/2019
djnh bang rng; diu chinh chInh sách
khuyn khIch ni dja hoá d h trçl san xut
các san phm ni dja nhtr thit bj mng,
thit bj dâu cui thông minh CO giá thành
phü hçip vi diu kin Vit Nam dé tang t
1 ngu&i sr ding và khá näng truy cp các
thiêt bj thông minh.

Ghi chü

2021 - 2025

2021 -2025

lam

so
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Ill

Ten nhim v11, ae an

Co quan
chü trI

Co quan
phi hçrp

Thôi gian
thtrc hin, hoàn thành
2019 - 2020 2021 - 2025

Xây drng, phát trin ChInh phü din tfr bão dam gn kt cht chê gifra üng diing cong ngh thông tin vó'i cal cách
A
A. .
hãnh chInh, diii mói 1 1i, phirong thfrc lam vic phuc vii ngirôi dan và doanh nghip thic hin chuyen
doi so quoc
(
A
•
gia htróng tói ChInh phü so, nen kinh
te so va xa hoi so
Thit 1p H tMng thông tin phiic vi h9p và
x11 1 cong vic cüa ChInh phü

Van phông
Chinh phü

Các b, ngành,
dja phuang

2019 - 2020

2021 - 2025

Van phông
ChInh phü

2019 - 2020

Th%rc hin theo
huong dan cüa
2021 - 2025
Van
phèng
ChInh phü

2

T chüc trin khai nhên rng H thng thông
tin phic vi hçp và xir 1 cong vic cüa ChInh Các b, ngành,
phü ti Hi dông nhan dan, Uy ban nhân dan
dja phuong
cap tinh, cap huyn

3.

Xây dimg Cng Djch V11 cong quôc gia

Van phOng
ChInh phü

Các b, ngãnh và
dja phucing

Thang
11/20 19

2021 - 2025

"

Hoàn thién H thng thông tin tip nhn, Ira iài
phânánh,kinnghj canguñ dan, doanhnghip

Win phông
Chinh phü

Các b, ngành va
dja phucmg

Tháng
11/2019

2021 -2025

•
6•
'i.

8.

Ghi chü

Xay dirng H thng tham v.n chInh sách,
Van phông
van bàn quy phm pháp 1ut
ChInh phü
Xây dimg Cong Djch viii cOng cp b, cp tinh Các b, ngành,
và h thông thôntin mt cira din tü tp trung
dja phung
Xây drng H thông thông tin báo cáo Chinh
Van phéng
phü va thit 1p Trung tam chi do, diu hh
ChInh phü
cüa ChInh phü, Thu tiràng ChInh phU
Xây drng H thng thông tin báo cáo bO,
Các b, ngành,
ngành, dja phrnmg, kt nôi vâi H thng
CtI phtrcYflg
thông tin báo cáo ChInh phü

Tháng
Các b, ngành và
dja phrnmg
12/20 19
Các c quan có
2019 - 2020
lien quan
Các b, ngành và
2019 -2020
dja phrnmg
Van phông
ChInh phü

2021 - 2025
2021 - 2025
2021 -2025

2019 - 2020 2021 - 2025

Theo huórig dn
ciia Van phông
Chiith phü
11

STT

Ten nhim vii, de an

Co quan
chit trI

Thirc hin kt ni ming các c sâ cung irng
thuc nh.m tang cuàng quãn 1, kim soát
thu& di vth c quan quãn 1, các ca s& cung
irng thuc và cci s& y tê

BôYt

Xây dimg và trin khai quãn 1 h sci süc
khóe din tü dn tirng ngl.ri dan, thiic hin
kêt nôi, chia sé thông tin ci bàn vâi dit 1iu
qu& gia v dan c..r

Bô

Nghiên ci'ru, d& xut, xay drng và trin khai
11. H thng thông tin Ngân sách và K toán
nhà

Bô Tài chmnh

T chüc chun hóa cu trite, h thng hóa ma
djnh danh, th%rc hin s hóa dü 1iu Va cung
12. cp danh rn'çic dü 1iu dã duçic so hóa theo Các b, ngành,
quy djnh dê to chitc tIch hcip, chia sé giUa
dja phrnmg
các h thông thông tin cita các cci quan nhà
n'iróc bâo dam dCi 1iu duçic thu thp mt 1n

T chitc thiic hin m& di 1iu, cung cp dU
13. 1iu m& cUa ChInh phit, tIch hop vâi He
thite Viêt so hóa

Van phông
Chinh phit

Co quan
phi hqp

Thôi gian
thc hin, hoàn thành
2019 - 2020 2021 - 2025

Các b, ngành và
2019 - 2020
dja phuong

Các b, ngành,
dja phuong

Ghi chit

2021 - 2025

2019 2020

2021 - 2025

Các b, nganh,
dja phuong

2019 - 2020

TrInh Thu tucn
2021 - 2025 Chmnh phü quyêt

Các Co quan có
lien quan

2019 - 2020

2021 -2025

Bô Khoahocvà
Cong ngh, B
Thông tin a
2019 - 2020
Truyên thông, CC
b, ngành, dja
phuong

TrInh Thit tuâng
2021 -2025 ChInh phit xem
xét, quyt dnh

12
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Co quan
chü trI

A

Ten nhiçm viii, de an

Co quan
phi hçrp

Thôi gian
th,rc hin, hoàn thành

Ghi chü

2019 - 2020 2021 - 2025
Xy diing ChInh phü din tü bão dam gãn kt cht ché vói bão dam an ninh, an toàn thông tin, an ninh quc gia, bão
vç thong tin cá nhân
Trin khai giái pháp lien thông giita H
Ban Cci yêu
thông chi'rng thirc chit k
cong cong và B Thông tin và
Tháng
Chlflh phü, CaC
He thông chi'rng thirc chit k
chuyên dung Truyên thông
5/2019
Ca quan lien quan
ChInh phü
Bô Cong an, Bô
Xây drng các h thng k5 thut báo dam an
Quc phông, các
Bô Thông tin và
toàn thông tin phiic vii phát triên ChInh phü
bO, ngành, dja 2019 - 2020
Truyên thông
dien tü
phucing, CC cci
quan lien quan
Trin khai djch vi chirng thrc ch k s, xác
thuc diên tü cho các h thông thông tin và B) Thông tin và Các b, ngành,
2019 —2020 2021 - 2025
cac thit bj di dng d thun tin cho vic sü Truyn thông
dja phucing
dim cUa ngithi dan, doanh nghip
Triên khai djch vi1 chi'rng thirc chü k s, xac
thrc din tCr cho các h thông thông tin và
Ban Ca yêu
Các b, ngành,
các thit bj di dng d thun tin cho
2019-2020 2021 -2025
ChInh phü
da phucing
dlng cüa can b, cOng chIrc, viên chrc, các
cci quan nhà nuâc
Tip tic phát trin,
rng ht t.ng k thut
chirng thirc din tCr chuyên dung ChInh phü
dáp (mg yêu CU Cling
quãn l và
Ban Ca yu
Các b, ngành,
2019 - 2020 2021 - 2025
dung chü k9 s phic vi
drng ChInh phü
ChInh phü
dja phuang
din tCr
so

so

2.

4.

ma

cap,

s(m

xay
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Ten nhim viii, d an

Co quan
phi hçrp

CO quan
chü trI

6.

Hurng dn cong tác bâo dam an toàn thông
tin cho các h thông nn tang, h tMng phiic
v11 phát trin ChInh phü din tü; dy mnh
B Thông tin và
triên khai các hot dng bâo dam an toafl
Truyn thông
thông tin theo quy djnh t?i Nghj dnh s
85/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016
cüa ChInh phü.

V

Bão dam các ngun ltrc trin khai xây thyng ChInh phil din tfr
Huy &ng các ngun hrc uu tiên xay dmg
ChInh phü din tCr/Chmnh quyn din tr theo
hInh thüc thuê djch vi cong ngh thông tin
trçn gói do các doanh nghip cong ngh
thông tin cung cp, sir diing nguôn von ngãn
sách nhà rnthc theo quy djnh hin hãnh,
không sü dimng ngun von vay ODA có diu
kin rang buc dê trin khai xây drng h
thông ChInh phü din ti:r.

2.

Nghiên cm'ru, d xut giãi pháp huy dng
nguOn lrc (doanh nghip dâu tu, nha nuac
thuê djch v1m; hçip tác cOng tu (PPP); kinh phi
sij nghip;...) dê frin khai các dr an xây
dirng ChInh phü din tü, báo cáo Thu tng
Chmnh phü xem xét, quyêt dinh.

Các b, ngành,
dja phuong

B Tài chinh

Thôi gian
thirc hin, hoàn thành
2019 - 2020 2021 - 2025

Các b, nganh,
dja phuong

2019 - 2020

Các co quan có
lien quan

2019-2020 2021 -2025

B K hoch và
Du tu, B
Thông tin và
Truyên thông,
CC b, ngành,
dja phuong

Ghi chü

Tháng
6/2019

2021 - 2025

2021 - 2025
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Ten nhiçm vti, de an

Co quan
chü trI

Thbi gian
thic hin, hoàn thành

B Tu pháp,
B Tài chInh

Tip tc thrc hin các giãi pháp d nâng cao
chi so thành phân nguôn nhân 1rc cüa Vit
Nam theo phumg pháp dánh giá ChInh phü B Giáo diic và
Dào tto
din tCr cUa Lien hçip quôc, phôi hçip chat ch
vài cac t chüc quôc tê lien quan d cung
cap các s 1iu cho các t ch'Crc quc th

Các b, ngành,
dja phucing, các
c quan có lien
quan

2019-2020

2021-2025

Các b, nganh,
dja phuong

2019 - 2020

2021 - 2025

Các co quan có
lien quan

2019-2020

2021-2025

Xây dirng Chuorng trmnh, t chirc dào tao, tp
huân cho các can b, Cong chüc, viên chirc
Các b, ngành,
v ChInh phU din tir, khai thác sü ding cac h
dja phuong
thng thông tin, djch vi cOng trirc tuyn müc
do 3,4 và lam vic trên môi truang mng

Ghi chü

2019-2020 2021-2025

Nghiên cüu, trmnh ChInh phü v vic sir dmg
môt phn kinh phi tir Qu5 Djch v vin B Thông tin và
thông cong Ich Vit Nam cho vic phát trin Truyn thông
ChInh phü din tCr

Tiêp t11c triên khai Chumg trInh nghiên cuxu
khoa hcc, phát trin cong ngh, các giãi pháp
tIch hçip, rng diing, san phm cong ngh thông
tin phiic vi,i xây dimg Chmnh phü din tC huàng
tái nen kinh tê so, xA hi so dira trên dU lieu B Khoa hçc và
Cong ngh
ma, üng ding các cOn ngh mâi nhu tn tu
nhmn tao (Al), chui khôi (Blockchain), Internet
kt nôi vn 4t (loT), dCi lieu 1&i (Big Data),
giao din 1p tnInh rng ding ma (Open API)...

6.

Co quan
phi hop

Tháng
6/2019

Thrc hin hang
nam

Thuc hiên lien
tiic hang nàm
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7.

8

9.

10

VI
•

A.
Ten nhim vi, de an

Co quan
chü trI

Co quan
phi hçrp

Nghiên ciru, xây dmg cci ch khuyn khIch d
Các b, ngành,
thu hut nhãn lirc tham gia xây drng, phát trin
B Ni vi
dja phrnmg
Chmnh phü din tr trong b may nba nuóc
Nghién c1ru, xay drng co ch, chInh sách
khuyn khIch cac doanh nghip du tix ca sâ B Thông tin và Các b, ngành,
ha tang cong ngh thông tin phic vi triên Truy&n thông
dja phucing
khai, phát triên ChInh phü din tir
Tang cu&ng sir tham gia cüa doanh nghip
cung rng djch v11 buu chInh cOng Ich trong Tng cong ty
Các b, ngành,
vic triên khai Chmnh phü din tir; trong vic Bi.ru din Vit
dja phixong
h6 trcl các cá nhân, to chirc thuc hiên các
Nam
djch vi cong tric tuyn mire do 3,4
B Thông tin và
Truyn thông,
Thông tn xâ
TIch circ trin khai chucing trInh truyn thông
Vit Nam, Dài
d nãng cao nhn thirc thay di thói quen
Các e0 quan lien
Ting nói Vit
hãnh vi, tao sr ding thun cüa ngu&i dan,
quan
Nam, Dài Truyên
doanh nghip ye phát trin Chinh phit diên
hInh Vit Nam;
các b, ngành,
dja phucmg
Thit lap co ch bão dam thirc thi
Thành 1p Ban Chi dao xây dirng ChInh phir
din tir/ChInh quyn din tCr; To cOng tác Các bô, ngành, Các b, cu quan,
giitp vic cüa Tnxmg ban
dja phrnmg
lien quan

Thôi gian
thtrc hin, hoàn thành

Ghi chit

2019-2020 2021-2025
2019 -2020

2021 -2025

2019 - 2020

2021 - 2025

2019 -2020

2021 -2025

2019 - 2020

2021 -2025

Tháng
3/2019
16
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2.

A

Ten nhiçm viii, de an
Nghiên cüu xây dirng b chi s do hxông,
dánh giá hiu qua, chat luçng kt qua thic
thi nhim vi triên khai xây drng Chmnh phü
din tü; xây drng co chê theo dôi, dánh giá,
giám sat trách nhim giái trInh, ra quyt dh
vã xr 1 kp th&i các vung mac ye th ch,
ngun 1irc tài chInh, giãi pháp cong ngh và
con ngu&i d bâo dam thirc thi hiu qua mitc
tiêu xay ding ChInh phü din ttr.

Ccr quan
chü trI

Co quan
phi hçrp

phông
ChInh phü

T Cong tác va
các bô, c quan
lien quan

Van

Thôi gian
th,rc hin, boàn thãnh

Ghi chü

2019 - 2020 2021 - 2025

2019 - 2020

Dánh giá hang
näm

17

