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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ QUY MÔ VÀ PHẠM VI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG  
DO CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI 

 
Cập nhật ngày: 10/12/2019 theo Văn bản số 4419/BTTTT-THH; (thay thế cho danh mục đã công bố tại Văn bản số 1897/BTTTT-THH ngày 31/5/2017) 

TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

I CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐÃ TRIỂN KHAI XONG, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
1.  Bộ Quốc 

phòng 
Hệ thống thông tin về liệt sỹ, 
thương bệnh binh 

Đã triển 
khai xong 

 Quản lý thông tin, hồ 
sơ về liệt sĩ, thương 
bệnh binh 

   Đã xây dựng xong hệ 
thống thông tin và 
cung cấp dịch vụ tra 
cứu thông tin trên 
mạng Internet với tên 
miền 
www.chinhsachquando
i.gov.vn  

2018   

2.  Bộ Công an Hệ thống CSDL quản lý tai 
nạn giao thông đường bộ quốc 
gia 

Đã triển 
khai xong 

  Bộ Công an và 
Công an các đơn 
vị địa phương 

      

3.  Bộ Công an CSDL đăng ký xe Đã triển 
khai xong 

  Bộ Công an và 
Công an các đơn 
vị địa phương 

  2005   

4.  Bộ Tài chính Hệ thống thông tin quản lý cơ 
sở dữ liệu giá tính thuế 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; tích hợp với các 

Triển khai tại 
Tổng cục Hải 
quan và các Cục 
Hải quan tỉnh, 

Xây dựng mới các 
chức năng để kết nối, 
xử lý thông tin với hệ 
thống NACCS/VCIS; 

 2012-
2014 

  

http://www.chinhsachquandoi.gov.vn/
http://www.chinhsachquandoi.gov.vn/


2 
 

TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

hệ thống thông tin đã 
có và xử  lý, kết nối 
với hệ thống 
VNACCS/VCIS 

thành phố nâng cấp lớp giao 
diện, lớp dịch vụ, 
CSDL để triển khai 
xử lý thông tin tập 
trung 

5.  Bộ Tài chính Hệ thống Thống kê thuế, kim 
ngạch theo mặt hàng 

Đã triển 
khai xong 

Hệ thống Thống kê 
thuế, kim ngạch theo 
mặt hàng là công cụ 
hỗ trợ cơ quan hải 
quan trong việc khai 
thác các tin về thuế, 
nợ thuế theo nhiều 
tiêu chí khác nhau 
góp phần quản lý chặt 
chẽ, cung cấp số liệu 
phục vụ cho yêu cầu 
quản lý nhà nước về 
thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu 

 - Mô hình xử lý 
tập trung cấp 
Tổng cục.  
 - Toàn ngành 
Hải quan 

Xây dựng phân hệ 
thống kê thuế - kim 
ngạch theo mặt hàng 

2013   

6.  Bộ Tài chính Hệ thống cấp mã số đơn vị có 
quan hệ với ngân sách nhà 
nước. 

Đã triển 
khai xong 

Hệ thống cấp mã số 
đơn vị quản lý ngân 
sách nhà nước thực 
hiện cấp và quản lý 
mã số đơn vị thống 
nhất trên toàn quốc 

Triển khai cho các 
đơn vị thuộc Bộ 
Tài chính (Cục 
Tin học Thống kê, 
Kho bạc nhà nước 
và 63 Kho bạc nhà 
nước các 
tỉnh/thành phố và 
63 Sở Tài chính, 
các Phòng Tài 
chính kế hoạch) 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

7.  Bộ Tài chính Chương trình quản lý ngân 
sách Nhà nước 

Đã triển 
khai xong 

Hỗ trợ cơ quan tài 
chính dự toán, điều 
hành, quyết toán ngân 
sách nhà nước 

Bộ Tài chính và 
Cơ quan tài 
chính địa 
phương 

Xây dựng ứng dụng 
quản lý ngân sách 

    

8.  Bộ Tài chính Phần mềm Quản lý đăng ký 
tài sản nhà nước  

Đã triển 
khai xong 

Phần mềm quản lý 
đăng ký tài sản nhà 
nước đáp ứng các nội 
dung thay đổi về cơ 
chế chính sách, các 
yêu cầu phát sinh 
trong quá trình sử 
dụng phần mềm trong 
công tác quản lý tài 
sản nhà nước. Bên 
cạnh đó, việc áp dụng 
chứng thư số vào 
phần mềm sẽ giảm 
bớt các thủ tục hành 
chính, giúp cho việc 
trao đổi dữ liệu, báo 
cáo giữa các cấp được 
nhanh chóng và tiết 
kiệm chi phí trong 
việc in báo cáo 

63 Sở Tài chính 
và các Bộ, ngành 
cơ quan Trung 
ương 

Phần mềm nhằm đáp 
ứng các yêu cầu 
nghiệp vụ quy định 
theo Thông tư số 
09/2012/TT-BTC 
ngày 19/01/2012 của 
Bộ Tài chính; các yêu 
cầu phát sinh phục vụ 
cho công tác quản lý 
sử dụng tài sản nhà 
nước, đồng thời cải 
tiến tốc độ khi dữ liệu 
tài sản phát sinh 
nhiều; Tổ chức đào 
tạo và hướng dẫn sử 
dụng tập trung phần 
mềm cho cán bộ làm 
công tác quản lý công 
sản của Bộ, ngành 
trung ương và 63 Sở 
Tài chính 

2013   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

9.  Bộ Tài chính Hệ thống thông tin quản lý rủi 
ro ngành Hải Quan 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; Áp dụng quản lý 
rủi ro trong công tác 
quản lý hải quan 

Mô hình xử lý 
tập trung cấp 
Tổng cục. 
Triển khai tại 
Tổng cục Hải 
quan và các Cục 
Hải quan tỉnh, 
thành phố 

Nâng cấp hệ thống 
CNTT đã có để áp 
dụng quản lý rủi ro 
trong công tác quản 
lý hải quan và theo 
mô hình tập trung 

2015   

10.  Bộ Tài chính Ứng dụng quản lý thuế tập 
trung (TMS) 

Đã triển 
khai xong 

Việc thực hiện đầu tư 
dự án nhằm vào các 
mục tiêu chung sau đây: 
Triển khai hệ thống ứng 
dụng quản lý thuế theo 
mô hình xử lý tập trung 
trên phạm vi toàn quốc. 
Tập trung hóa dữ liệu 
quản lý thuế các loại 
thuế của toàn ngành ở 
mức cao, tổ chức lại dữ 
liệu và tích hợp các ứng 
dụng nhằm hạn chế tối 
đa sự trùng lặp thông 
tin, nâng cao hiệu năng 
hoạt động của hệ thống 
với dự kiến đến năm 
2015, toàn bộ dữ liệu về 
kê khai, nộp thuế, kế 
toán thuế, nợ thuế của 
100% người nộp thuế 
được xử lý tập trung và 
lưu giữ tại Tổng cục 
Thuế. Sử dụng một ứng 
dụng triển khai theo mô 

Triển khai tại 
Tổng cục Thuế,  
Cục Thuế  và các 
Chi cục Thuế  

Đáp ứng công tác 
quản lý thuế 

2015   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

hình tập trung tại Tổng 
cục Thuế giúp cho việc 
theo dõi, vận hành, triển 
khai nâng cấp hệ thống 
dễ dàng và hiệu quả, tiết 
kiệm nguồn nhân lực 
CNTT của ngành Thuế 
trong việc hỗ trợ vận 
hành ứng dụng và các 
chi phí đầu tư về trang 
thiết bị 

11.  Bộ Tài chính Hệ thống hoàn thuế giá trị gia 
tăng cho người nước ngoài 
(VAT-RS) 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
cho phép người nước 
ngoài hoàn thuế khi 
mua hàng tại Việt 
Nam mang theo khi 
xuất cảnh 

- Quy mô: Triển 
khai mô hình tập 
trung tại Tổng cục 
Hải quan. 
- Phạm vi: Triển 
khai tại Tổng cục 
Hải quan và 05 
Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố có sân 
bay quốc tế 

Xây dựng các chức 
năng hệ thống đáp 
ứng Thông tư 
72/2014/TT-BTC 
ngày 30/5/2014 

2014-
2015 

X  

12.  Bộ Tài chính Hệ thống quản lý vi phạm hải 
quan 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; Quản lý thông 
tin vi phạm pháp luật 
hải quan của doanh 
nghiệp 

- Quy mô: Triển 
khai mô hình tập 
trung tại Tổng 
cục Hải quan. 
- Phạm vi: Triển 
khai tại Tổng 
cục Hải quan và 
Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố 
có sân bay quốc 
tế 

Nâng cấp hệ thống 
quản lý vi phạm theo 
mô hình xử lý tập 
trung của Tổng cục 
và đáp ứng yêu cầu 
quản lý thông tin vi 
phạm pháp luật hải 
quan của doanh 
nghiệp 

2014   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

13.  Bộ Tài chính Hệ thống quản lý phương tiện 
vận tải xuất nhập cảnh 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; Quản lý thông 
tin phương tiện xuất 
nhập cảnh 

- Quy mô: Mô 
hình xử lý tập 
trung cấp Tổng 
cục. 
- Phạm vi: Triển 
khai tại Tổng 
cục Hải quan và 
Chi cục Hải 
quan cửa khẩu 
quốc tế Lao Bảo 
Quảng Trị 

Xây dựng hệ thống 
CNTT phục vụ quản 
lý thông tin phương 
tiện xuất nhập cảnh 
theo, hình xử lý tập 
trung cấp Tổng cục 

2012   

14.  Bộ Tài chính Hệ thống quản lý rủi ro sau 
thông quan 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; Quản lý thông 
tin nghiệp vụ phục vụ 
kiểm tra sau thông 
quan 

Mô hình xử lý 
tập trung cấp 
Tổng cục 

Xây dựng HTTT 
phục vụ nghiệp vụ 
kiểm tra sau thông 
quan 

2012   

15.  Bộ Tài chính Hệ thống thông tin quản lý 
CSDL danh mục biểu thuế và 
phân loại mức thuế 

Đã triển 
khai xong 

HTTT dữ liệu phục 
vụ được các yêu cầu 
nghiệp vụ về kiểm tra 
tính trung thực, chính 
xác về  phân loại hàng 
hóa và áp dụng mức 
thuế đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu theo 
hướng dẫn tại Thông 
tư số  49/2010/TT-
BTC ngày 12/4/2010; 
Cung cấp thông tin về 

Triển khai tại 
Tổng cục Hải 
quan và các Cục 
Hải quan tỉnh, 
thành phố 

Xây dựng hệ thống 
quản lý CSDL danh 
mục biểu thuế và 
phân loại mức thuế 

2013   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

kết quả phân loại 
hàng hóa xuất nhập 
khẩu do cơ quan hải 
quan xác định, do các 
cơ quan, tổ chức khác 
cung cấp và các thông 
tin được cơ quan chức 
năng hướng dẫn bằng 
văn bản. 
 - Phục vụ mục tiêu 
quản lý việc phân 
loại, áp dụng thuế 
suất hàng hóa xuất 
nhập khẩu theo 
nguyên tắc quản lý 
rủi ro; đảm bảo kết 
nối, xử lý thông tin 
với hệ thống  
NACCS/VCIS, 
HTTT quản lý dữ liệu 
giá tính thuế 

16.  Bộ Tài chính Hệ thống Emanifest Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục, để tiếp nhận và 
xử lý trước thông tin 
manifest đường biển 

Toàn quốc Xây dựng các chức 
năng để tiếp nhận và 
xử lý trước thông tin 
manifest 

2013   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

17.  Bộ Tài chính Hệ thống VNACCS/VCIS Đã triển 
khai xong 

Đáp ứng yêu cầu 
quản lý hải quan 
trong phạm vi thông 
quan hàng hóa 

 Triển khai tại 
Tổng cục Hải 
quan và các Cục 
hải quan tỉnh, 
thành phố 

 - Hệ thống 
VNACCS/VCIS; 
 - Trang cấp thiết bị 
và các hệ thống đảm 
bảo cho Trung tâm xử 
lý dữ liệu điện tử Hải 
quan để cài đặt và vận 
hành hệ thống; 
- Hỗ trợ kỹ thuật cho 
Hải quan Việt Nam 
để tiếp nhận thành 
công hệ thống 
VNACCS/VCIS 

2014 Đã ban 
hành 

 

18.  Bộ Tài chính Hệ thống thông quan điện tử 
theo mô hình xử lý tập trung 
cấp Tổng cục 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; tích hợp với các 
hệ thống thông tin đã 
có và xử lý, kết nối 
với hệ thống 
VNACCS/VCIS 

 - Triển khai xử 
lý tập trung cấp 
Tổng cục đảm 
bảo kết nối xử lý 
thông tin với hệ 
thống 
VNACCS/VCIS
. 
 - Triển khai tại 
Tổng cục Hải 
quan và các Cục 
Hải quan tỉnh, 
thành phố 

 - Xây dựng mới các 
chức  năng để kết nối 
xử lý thông tin với hệ 
thống 
VNACCS/VCIS; 
Cổng thanh toán điện 
tử; 
 - Nâng cấp lớp giao 
diện, lớp dịch vụ, 
CSDL để triển khai 
xử lý thông tin tập 
trung. 

2014 X  

19.  Bộ Tài chính Cổng thông tin một cửa quốc 
gia 

Đã triển 
khai xong 
giai đoạn 

1 

Tiếp nhận và phản hồi 
thông tin cho các doanh 
nghiệp tham gia khai 
báo các thủ tục hành 

Toàn quốc Xây dựng Cổng 
thông tin một cửa 
quốc gia  

2014-
2016 

X  
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

chính liên quan lĩnh vực 
xuất nhập khẩu thông 
qua phương thức điện 
tử; trao đổi thông tin với 
hệ thống một cửa 
ASEAN theo khuôn 
dạng thống nhất cũng 
như trao đổi thông tin 
với các hệ thống khác 
của các cơ quan, đơn vị 
xử lý thủ tục hành 
chính; Cung cấp giao 
diện cho phép cán bộ 
các cơ quan, đơn vị xử 
lý thủ tục hành chính 
vào hệ thống để xem 
thông tin hồ sơ, nhập 
thông tin kết quả xử lý 
hồ sơ lên hệ thống đối 
với trường hợp các cơ 
quan, đơn vị này chưa 
có hệ thống xử lý 

20.  Bộ Tài chính Hệ thống cổng thông tin điện 
tử  Kho bạc Nhà nước và tích 
hợp dịch vụ công trực tuyến 

Đã triển 
khai xong 
thí điểm 

Thiết lập và tích hợp 
dịch vụ công thành dịch 
vụ công trực tuyến mức 
3 trên Cổng Thông tin 
điện tử Bộ Tài chính và 
Cổng Thông tin điện tử 
Kho bạc Nhà nước, đáp 
ứng yêu cầu cải cách 
hành chính của Chính 
phủ 

 Cơ quan Bộ TC, 
Kho bạc Nhà 
nước và các đơn 
vị liên quan 

  2014-
2016 

X X 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

21.  Bộ Tài chính Hệ thống kế toán thuế theo 
mô hình xử lý tập trung cấp 
Tổng cục 

Đã triển 
khai xong 

Triển khai hệ thống 
theo mô hình xử lý 
tập trung cấp Tổng 
cục; tích hợp với các 
hệ thống thông tin đã 
có và xử  lý, kết nối 
với hệ thống 
VNACCS/VCIS 

- Triển khai xử 
lý tập trung cấp 
Tổng cục đảm 
bảo kết nối 
thông tin với hệ 
thống 
VNACCS/VCIS. 
- Triển khai tại 
TCHQ và các 
Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố 
 

Xây dựng hệ thống kế 
toán thuế tập trung 
của ngành đáp ứng 
theo quy định tại Luật 
quản lý thuế, kết nối 
trao đổi thông tin với 
hệ thống  
VNACCS/VCIS; Cổng 
thanh toán điện tử 

2016 X  

22.  Bộ Tài chính Trung tâm trao đổi thông tin 
thu ngân sách nhà nước 

Đã triển 
khai xong 

Nâng cao năng lực và 
tính sẵn sàng, ổn định 
của hệ thống trung 
tâm trao đổi thông tin 
thu ngân sách nhà 
nước tại Bộ Tài 
chính, tạo điều kiện 
thuận lợi cho công tác 
giám sát quản trị vận 
hành hệ thống được 
hiệu quả, rút ngắn 
thời gian, tăng tần 
suất trao đổi thông tin 
đáp ứng yêu cầu cao 
hơn về cải cách thủ 
tục hành chính trong 
lĩnh vực thu nộp thuế 

- Khối cơ quan 
Bộ Tài chính và 
các đơn vị liên 
quan 
- Ứng dụng quản 
trị truyền tin tại 
Trung tâm trao 
đổi trung ương 
(TTTĐTW) 
được nâng cấp 
tại Bộ Tài chính; 
ứng dụng trao 
đổi thông tin 
được nâng cấp 
cho cơ quan tài 
chính địa 
phương (63 Sở 
Tài chính và các 
Phòng Tài chính 

- Nâng cấp ứng dụng 
quản trị truyền tin để 
lưu, khai thác thông 
tin truyền nhận, thông 
tin phản hồi ký/xác 
thực, đối chiếu bảng 
kê chứng từ điện tử 
của các cơ quan trong 
ngành Tài chính: 
Thuế, Kho bạc, Tài 
chính, Hải quan gửi 
về; nâng cấp ứng 
dụng trao đổi thông 
tin của cơ quan Tài 
chính đáp ứng được 
các yêu cầu thay đổi 
theo cơ chế chính 
sách mới và phục vụ 
nhu cầu khai thác, sử 

2017-
2019 

X  
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

– Kế hoạch). 
- Triển khai, hỗ 
trợ sử dụng phần 
mềm cho Bộ Tài 
chính và cơ quan 
tài chính địa 
phương. 
- Đào tạo chuyển 
giao công nghệ 
cho Bộ Tài 
chính, Tổng cục 
Thuế, Tổng cục 
Hải quan, Kho 
bạc Nhà nước và 
đào tạo sử dụng 
ứng dụng trung 
tâm trao đổi cho 
cơ quan tài chính 
địa phương. 

dụng của các đơn vị 
trong giai đoạn hiện 
nay. 
- Đầu tư thiết bị và 
bản quyền phần mềm 
ảo hóa phục vụ cài đặt 
ứng dụng và thay thế 
các máy chủ 
TTTĐTW hết thời 
gian bảo hành mở 
rộng. 
- Triển khai hỗ trợ sử 
dụng phần mềm. 
- Đào tạo chuyển giao 
công nghệ. 

23.  Bộ Tài chính Hệ thống thông tin Kế toán 
nội bộ Tổng cục Dự trữ Nhà 
nước 

Đã triển 
khai xong 

Đáp ứng kịp thời sự 
thay đổi của chế độ kế 
toán mới theo Thông 
tư số 107/2017/TT-
BTC ngày 
10/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
ban hành về hướng 
dẫn chế độ kế toán 
hành chính, sự 
nghiệp. 

Triển khai cho 
các đơn vị thuộc 
và trực thuộc 
Tổng cục Dự trữ 
Nhà nước. 

Trên cơ sở phần mềm 
kế toán nội bộ đã 
được Kho bạc Nhà 
nước và Cục Kế 
hoạch - Tài chính, Bộ 
Tài chính xây dựng 
theo Thông tư số 
107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành về 

2018   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

hướng dẫn chế độ kế 
toán hành chính, sự 
nghiệp thực hiện tùy 
chỉnh phần mềm đảm 
bảo phù hợp với yêu 
cầu quản lý, điều 
hành của Tổng cục 
Dự trữ Nhà nước; cài 
đặt phần mềm cho 
các đơn vị dự toán 
thuộc và trực thuộc 
Tổng cục Dự trữ Nhà 
nước. 

24.  Bộ Tài chính Hệ thống thông tin Kho 
CSDL (DWH). 

Đã triển 
khai xong 

- Xây dựng Kho dữ 
liệu ngành Thuế theo 
công nghệ mới Data 
Warehouse hỗ trợ 
công tác nghiệp vụ, 
công tác quản lý thuế, 
công tác chỉ đạo/điều 
hành và ra quyết định 
một cách nhanh 
chóng, dựa trên các 
số liệu báo cáo theo 
nhiều chiều, nhiều 
tiêu chí khác nhau; 
- Tổng hợp báo cáo 
đáp ứng các nhu cầu 
khai thác dữ liệu từ 
khâu lập dự toán, đôn 

Tổng cục Thuế, 
các Cục thuế, 
các Chi cục thuế. 

- Xây dựng Kho dữ 
liệu ngành Thuế theo 
công nghệ mới Data 
Warehouse hỗ trợ 
công tác nghiệp vụ, 
công tác quản lý thuế, 
công tác chỉ đạo/điều 
hành và ra quyết định 
một cách nhanh 
chóng, dựa trên các 
số liệu báo cáo theo 
nhiều chiều, nhiều 
tiêu chí khác nhau; 
- Tổng hợp báo cáo 
đáp ứng các nhu cầu 
khai thác dữ liệu từ 
khâu lập dự toán, đôn 

2019   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

đốc kê khai - nộp 
thuế, quản lý thuế, 
thanh tra - kiểm tra. 

đốc kê khai - nộp 
thuế, quản lý thuế, 
thanh tra - kiểm tra. 

25.  Bộ Tài chính Hệ thống Quản lý Vật tư hàng 
hóa, kho tàng dự trữ nhà nước 

Đã triển 
khai xong 

Đáp ứng yêu cầu 
quản lý, yêu cầu 
nghiệp vụ trong công 
tác nhập, xuất hàng 
hóa dự trữ quốc gia 
do Tổng cục Dự trữ 
Nhà nước trực tiếp 
quản lý 

 Triển khai từ 
Tổng cục, Cục 
Dự trữ Nhà 
nước, Chi cục 
Dự trữ Nhà nước 

 Nâng cấp hệ thống 
Quản lý vật tư hàng 
hóa kho tàng dự trữ 
nhà nước đáp ứng 
một số yêu cầu quản 
lý, yêu cầu nghiệp vụ 
trong  công  tác  nhập, 
xuất  hàng  hóa  dự  
trữ quốc  gia  do Tổng  
cục Dự  trữ  Nhà  
nước  trực tiếp quản 
lý 

Từ 2016   

26.  Bộ Tài chính Hệ thống CSDL về dự  trữ nhà 
nước 

Đã triển 
khai xong 

Kho dữ liệu tổng hợp về 
dự trữ quốc gia, có vai 
trò quan trọng trong 
việc cung cấp thông tin 
cho HTTT báo cáo dự 
trữ nhà nước phục vụ 
công tác chỉ đạo điều 
hành của Tổng cục Dự 
trữ Nhà nước 
 

Triển khai từ 
Tổng cục, Cục 
Dự trữ Nhà nước 
khu vực và Chi 
cục Dự trữ Nhà 
nước 

+ Mua bản quyền 
phần mềm hệ thống, 
thương mại. 
+ Xây dựng phần 
mềm nội bộ. 
+ Dịch vụ triển khai 
chuyển đổi dữ liệu. 
+ Đào tạo và chuyển 
giao công nghệ. 

2013-
2017 

  

27.  Bộ Tài chính Hệ thống thống kê hàng hóa 
xuất nhập khẩu 

Đã triển 
khai xong 

Nâng cấp hệ thống 
thống kê hàng hóa 
xuất nhập khẩu theo 
mô hình xử lý tập 
trung, kết nối với hệ 
thống 

 - Triển khai xử 
lý thông tin với 
các hệ thống 
CNTT tập trung. 
- Tổng cục Hải 
quan và các Cục 

Nâng cấp ứng dụng 
và CSDL theo mô 
hình xử lý tập trung 
và kết nối với hệ 
thống 
VNACCS/VCIS các 

2016-
2017 

X  
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

VNACCS/VCIS và 
các hệ thống CNTT 
tập trung 

HQ hệ thống CNTT tập 
trung 

28.  Bộ Công 
Thương 

Hệ thống bản đồ số hóa chợ 
trên phạm vi cả nước 

Đã triển 
khai xong 

Cụ thể hóa quy hoạch 
chợ toàn quốc làm cơ 
sở cho các cơ quan 
quản lý nhà nước ở 
địa phương lập quy 
hoạch mới hoặc điều 
chỉnh quy hoạch chợ 
cho phù hợp với tình 
hình thực tế hiện nay; 
đồng thời cung cấp 
thông tin cần thiết về 
chợ cho doanh nghiệp 
thuộc các thành phần 
kinh tế, tổ chức, cá 
nhân muốn đầu tư 
chợ trên địa bàn cả 
nước nghiên cứu, lựa 
chọn địa điểm, quy 
mô, loại hình chợ 
trước khi quyết định 
đầu tư nhằm góp phần 
khắc phục tình trạng 
chợ hoạt động kém 
hiệu quả hoặc không 
hiệu quả đang diễn ra 
tại một số địa phương 

Bộ Công 
Thương, Sở 
Công Thương 
các tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
Trung ương 

  2014   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

29.  Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin về văn bản 
quy phạm pháp luật thống 
nhất từ Trung ương đến địa 
phương 

Đã triển 
khai xong 

Xây dựng HTTT về 
văn bản quy phạm 
pháp luật thống nhất 
từ Trung ương đến 
địa phương. Xây 
dựng môi trường 
nhập dữ liệu và khai 
thác dữ liệu văn bản 
quy phạm pháp luật 
thống nhất từ Trung 
ương tới địa phương 
trên môi trường 
mạng, có khả năng 
cung cấp nhanh, 
chính xác, kịp thời 
các thông tin về văn 
bản quy phạm pháp 
luật phục vụ công tác 
xây dựng, thi hành và 
bảo vệ pháp luật của 
các cơ quan nhà 
nước, đáp ứng yêu 
cầu quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội của các 
cơ quan, tổ chức và cá 
nhân; đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi 
cho các tầng lớp nhân 
dân hiểu biết về pháp 
luật, thực hiện chủ 

Bộ Tư pháp, tổ 
chức Pháp chế 
các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Sở Tư 
pháp các tỉnh, 
Thành phố, 
UBND cấp 
huyện và cấp xã 
trên toàn quốc 

 - Xây dựng hệ thống 
phần mềm quản lý 
văn bản quy phạm 
pháp luật tập trung, 
thống nhất trên toàn 
quốc  
 - Thiết lập trung tâm 
dữ liệu chính tại Bộ 
Tư pháp đảm bảo việc 
vận hành hệ thống 

2017  X 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

trương: Sống và làm 
việc theo hiến pháp 
và pháp luật 

30.  Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin lý lịch tư 
pháp 

Đã triển 
khai xong 

Ứng dụng đồng bộ 
CNTT trong công tác 
quản lý lý lịch tư 
pháp trong các cơ 
quan quản lý lý lịch 
tư pháp, hình thành 
CSDL Lý lịch tư pháp 
điện tử tập trung, 
thống nhất, có sự 
quản lý thống nhất từ 
Trung ương đến địa 
phương, có sự phân 
quyền, phân cấp hợp 
lý, chặt chẽ, bảo đảm 
an ninh thông tin giữa 
Sở Tư pháp và Trung 
tâm Lý lịch tư pháp 
quốc gia, đáp ứng tốt 
nhất yêu cầu giải 
quyết thủ tục hành 
chính về cấp phiếu Lý 
lịch tư pháp của công 
dân và các cơ quan tổ 
chức có nhu cầu 

Triển khai tại 
các Sở Tư pháp 
và Trung tâm Lý 
lịch tư pháp 
quốc gia và các 
cơ quan có liên 
quan 

Xây dựng hệ thống 
phần mềm quản lý lý 
lịch tư pháp, triển 
khai tại các Sở Tư 
pháp và Trung tâm 
Lý lịch tư pháp quốc 
gia, đáp ứng đầy đủ 
nghiệp vụ và quy 
trình tiếp nhận, cung 
cấp và quản lý thông 
tin Lý lịch tư pháp 
theo Luật Lý lịch tư 
pháp và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, 
đồng thời sẵn sàng 
giải pháp kết nối dữ 
liệu với các hệ thống 
quản lý tại các cơ 
quan cung cấp thông 
tin lý lịch tư pháp như 
Tòa án, công an, cơ 
quan thi hành án.... 
đảm bảo đủ điều kiện 
kết nối 

2016-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

31.  Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn  

Hệ thống thông tin Thị trường 
nông lâm thủy sản 

Đã triển 
khai xong 

Thu thập giá nông 
lâm thủy sản từ Trung 
ương đến địa phương 

Toàn quốc  2010   

32.  Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn  

Hệ thống quản lý dữ liệu 
thống kê của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 

Đã triển 
khai xong 

Xây dựng HTTT 
thống kê ngành Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

 Toàn quốc Xây dựng phần mềm 
hệ thống quản lý dữ 
liệu thống kê 

2010   

33.  Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn  

Hệ thống báo cáo thống kê 
trực tuyến ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

Đã triển 
khai xong 

Tăng cường, nâng 
cao năng lực trong 
công tác thống kê của 
Bộ 

 - Xây dựng 
phần mềm, đào 
tạo, tập huấn 
 - Hệ thống được 
xây dựng và cài 
đặt tại máy chủ 
của Bộ và triển 
khai cho Sở 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn tại 63 tỉnh, 
thành phố 

 - Thiết kế, xây dựng 
khung CSDL, chỉ tiêu 
thống kê, mẫu báo 
cáo. 
 - Xây dựng phần 
mềm thống kê. 
 - Nhập dữ liệu thống 
kê cấp Sở/Tỉnh/thành 
phố vào hệ thống. 
 - Vận hành  khai thác 

  

  

34.  Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn  

CSDL quốc gia về đê điều Đã triển 
khai xong 

 - Chuẩn hóa toàn bộ 
dữ liệu số hệ thống đê 
điều (thông tin và bản 
đồ) hiện có, xây dựng 
thành một CSQL tập 
trung và duy nhất về 
đê điều để phục vụ 
công tác quản lý. 
 - Xây dựng hệ thống 
WebGIS phục vụ 

Triển khai tại 
Tổng cục Thủy 
lợi và Chi cục 
Quản lý đê 
điều/Thủy lợi 19 
tỉnh, thành phố 
có đê bao gồm: 
Thái Nguyên, 
Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ, Bắc Ninh, 

 - Thiết kế, xây dựng 
khung cơ sở dữ liệu 
địa lý. 
 -Xây dựng phần 
mềm quản lý đê điều; 
 - Nhập dữ liệu đê 
điều 19 tỉnh, thành 
phố vào CSDL; 
 - Vận hành khai thác 

2013 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

công tác quản lý đê 
điều trên nền bản đồ 
số. 

Bắc Giang, 
Hưng Yên, Hải 
Dương, Thái 
Bình, Hải 
Phòng, Quảng 
Ninh, Hà Nội, 
Hòa Bình, Hà 
Nam, Nam 
Định, Ninh 
Bình, Thanh 
Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Đồng 
Tháp 

35.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp 

Đã triển 
khai xong 

Xây dựng Hệ thống 
thông tin đăng ký doanh 
nghiệp nhằm tin học 
hóa công tác đăng ký 
kinh doanh trên phạm vi 
toàn quốc. Qua đó, tăng 
hiệu suất công tác và 
thống nhất quy trình 
nghiệp vụ trên phạm vi 
toàn quốc;  
Xây dựng cơ chế phối 
hợp và chia sẻ thông tin 
hiệu quả giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước 
ở cấp trung ương và địa 
phương, giữa cơ quan 
đăng ký kinh doanh và 
cơ quan thuế; góp phần 
minh bạch hóa môi 

Toàn quốc - Hệ thống đăng ký 
doanh nghiệp nội bộ 
ngành đăng ký kinh 
doanh được kết nối, trao 
đổi thông tin với hệ 
thống đăng ký của Tổng 
cục Thuế; 
- Hệ thống đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng 
điện tử; 
- Hệ thống Cổng thông 
tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp và các 
ứng dụng dịch vụ công; 
- Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đăng ký doanh 
nghiệp; 

2013   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

trường kinh doanh tại 
Việt Nam thông qua 
việc cung cấp cho cơ 
quan quản lý nhà nước, 
cộng đồng xã hội các 
thông tin có giá trị pháp 
lý về doanh nghiệp 

36.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống thông tin quốc gia 
về đăng ký hợp tác xã 

Đã triển 
khai xong 

Xây dựng hệ thống 
thông tin quốc gia về 
đăng ký HTX 

Toàn quốc Xây dựng hệ thống 
thông tin quốc gia về 
đăng ký HTX phục 
vụ tác nghiệp cho cán 
bộ Phòng Đăng ký 
kinh doanh cấp tỉnh, 
Phòng Tài chính – Kế 
hoạch tại các quận, 
huyện; Xây dựng 
CSDL quốc gia về 
đăng ký HTX 

2018-
2019 

  

37.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống thông tin và cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đầu tư 
công 

Đã triển 
khai xong 
giai đoạn 

1.  

 Xây dựng, triển khai 
hệ thống thông tin và 
CSDL quốc gia về 
đầu tư công 

 Toàn quốc  Phục vụ việc tổng 
hợp, báo cáo, giao, 
điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 
và hàng năm; theo 
dõi, đánh giá chương 
trình, dự án đầu tư 
công; quản lý, lưu trữ, 
công khai dữ liệu theo 
quy định 

2017-
2025  

  

38.  Bộ Nội vụ Hệ thống thông tin chức sắc 
tôn giáo 

Đã triển 
khai xong 

Ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) để 

Từ Trung ương 
đến các địa 

 Thiết kế CSDL và 
phần mềm ứng dụng 

2014   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu (CSDL) 
chuyên ngành về 
chức sắc tôn giáo và 
cơ sở thờ tự tôn giáo 
đang được phép hoạt 
động trong cả nước 
nhằm đáp ứng yêu 
cầu lưu trữ, tra cứu, 
khai thác thông tin, 
báo cáo thống kê 
phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về 
tôn giáo và phục vụ 
sự điều hành của 
Chính phủ, đồng thời 
cung cấp thông tin 
cần thiết tới các bộ, 
ngành, cá nhân, tổ 
chức có nhu cầu và 
được phép tra cứu. 

phương trên toàn 
quốc 

khai thác thông tin; 

39.  Bộ Nội vụ Hệ thống thông tin cơ sở thờ 
tự tôn giáo 

Đã triển 
khai xong 

Ứng dụng CNTT để 
xây dựng hệ thống 
CSDL chuyên ngành 
về chức sắc tôn giáo 
và cơ sở thờ tự tôn 
giáo đang được phép 
hoạt động trong cả 
nước nhằm đáp ứng 
yêu cầu lưu trữ, tra 

    2014   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

cứu, khai thác thông 
tin, báo cáo thống kê 
phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về 
tôn giáo và phục vụ 
sự điều hành của 
Chính phủ, đồng thời 
cung cấp thông tin 
cần thiết tới các bộ, 
ngành, cá nhân, tổ 
chức có nhu cầu và 
được phép tra cứu. 

40.  Bộ Nội vụ 
Hệ thống quản lý hồ sơ khen 
thưởng điện tử ngành thi đua, 
khen thưởng 

Đã triển 
khai xong 

Xây dựng hệ thống 
quản lý hồ sơ khen 
thưởng điện tử từ các 
Ban, Bộ, ngành, địa 
phương lên Ban Thi 
đua - Khen thưởng 
Trung ương 

Xây dựng và 
triển khai HTTT 
quản lý các hồ 
sơ, tờ trình, 
quyết định khen 
thưởng được gửi 
từ các Ban, Bộ, 
ngành, địa 
phương lên Ban 
Thi đua - Khen 
thưởng Trung 
ương và Văn 
phòng Chính 
phủ, Văn phòng 
Chủ tịch nước 

 - Xây dựng báo cáo 
nghiên cứu khả thi; 
 - Triển khai xây 
dựng mô hình thí 
điểm; 
 - Tập huấn. 

 

X  

41.  Bộ Y tế Hệ thống thông tin Quản lý dữ 
liệu về môi trường y tế 

Đã triển 
khai xong 

      2013   
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

42.  Bộ Y tế Hệ thống quản lý số liệu 
người nhiễm HIV/AIDS và tử 
vong do AIDS; Hệ thống 
quản lý thông tin chăm sóc, 
điều trị người nhiễm 
HIV/AIDS 

Đã triển 
khai xong 

          

43.  Bộ Y tế Phần mềm báo cáo bệnh 
truyền nhiễm 

Đã triển 
khai xong 

Tin học hóa công tác 
báo cáo, thống kê y 
tế, cung cấp thông tin 
thống kê y tế một 
cách đầy đủ, kịp thời, 

Các cơ sở y tế 
tuyến xã, huyện, 
tỉnh và các đơn 
vị trực thuộc Bộ 
Y tế 

    

44.  Bộ Y tế Phần mềm Hệ thống quản lý 
thông tin tiêm chủng quốc gia 

Đã triển 
khai xong 

 Các cơ sở y tế 
tuyến xã, huyện, 
tỉnh và các đơn 
vị trực thuộc Bộ 
Y tế 

    

45.  Bộ Y tế Phần mềm quản lý bệnh 
không lây nhiễm 

Đang 
triển khai 
thí điểm 

½ số tỉnh, 
thành trên 
cả nước 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

46.  Bộ Khoa học 
và Công 
nghệ 

Hệ thống thông tin về mã số 
mã vạch  

Đã triển 
khai xong 

Nâng cấp hệ thống 
quản lý thông tin và 
phần mềm phục vụ 
quản lý các doanh 
nghiệp đăng ký sử 
dụng mã số mã vạch 
của Việt Nam 

Tất cả các doanh 
nghiệp trong 
nước có nhu cầu 
sử dụng MSMV 

 - Nâng cấp website 
của GS1 Việt Nam; 
 - Xây dựng phần 
mềm để tra cứu dữ 
liệu doanh nghiệp sử 
dụng MSMV Việt 
Nam và kết nối với 
mạng GEPIR quốc tế; 
 -Xây dựng phần 
mềm phục vụ quản lý 
thành viên và hoạt 
động cấp mã số cho 
doanh nghiệp;  

2009   

47.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL quản lý đối tượng bảo 
trợ xã hội 

Đã triển 
khai xong 

Quản lý thông tin các 
đối tượng bảo trợ xã 
hội, giúp việc chi trả, 
trợ cấp được thuận lợi 

Toàn quốc Quản lý thông tin các 
đối tượng bảo trợ xã 
hội, giúp việc chi trả, 
trợ cấp được thuận lợi 

    

48.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL cung lao động Đã triển 
khai xong 

Quản lý dữ liệu về 
người lao động trên 
cả nước 

Toàn quốc Quản lý dữ liệu về 
người lao động trên 
cả nước 

    

49.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL cầu lao động Đã triển 
khai xong 

Quản lý dữ liệu về 
người sử dụng lao 
động trên cả nước 

Toàn quốc Quản lý dữ liệu về 
người sử dụng lao 
động trên cả nước 

    

50.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL về dạy nghề Đã triển 
khai xong 

Quản lý hệ thống các 
trường nghề thuộc Bộ 
Lao động Thương 
binh và Xã hội 

Toàn quốc Quản lý hệ thống các 
trường nghề thuộc Bộ 
Lao động Thương 
binh và Xã hội 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

51.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL tài chính trợ cấp ưu đãi 
người có công 

Đã triển 
khai xong 

Quản lý các công việc 
chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công trong 
ngành Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội 

Toàn quốc Quản lý các công việc 
chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công trong 
ngành Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội 

2016   

52.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL hộ nghèo, cận nghèo Đã triển 
khai xong 

Quản lý hộ nghèo, 
cận nghèo làm cơ sở 
thực hiện các chính 
sách an sinh xã hội 

Toàn quốc Quản lý hộ nghèo, 
cận nghèo làm cơ sở 
thực hiện các chính 
sách an sinh xã hội 

    

53.  Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

CSDL quốc gia về tài nguyên 
và môi trường 

Đã triển 
khai xong 
giai đoạn 

1 

Xây dựng hoàn thiện 
hệ thống CSDL quốc 
gia về tài nguyên và 
môi trường; 
- Thiết lập và phát 
triển hệ thống thu 
thập, lưu trữ, cập 
nhật, xử lý, tích hợp, 
đồng bộ dữ liệu và 
chia sẻ, phân phối 
thông tin trực tuyến 
qua hệ thống mạng 
thông tin ngành Tài 
nguyên và Môi 
trường; 
- Đảm bảo hạ tầng kỹ 
thuạt đồng bộ về 
thông tin dữ liệu thực 
hiện chủ trương kinh 
tế hóa ngành TNMT. 

 - Xây dựng 
phần hệ thống 
(khung) cho việc 
thiết lập CSDL 
quốc gia về tài 
nguyên và môi 
trường tại Trung 
ương và địa 
phương;  
 - Thử nghiệm 
tại địa phương 

 - Đầu tư thiết bị, 
công nghệ; 
 - Đầu tư xây dựng 
CSDL; 
 - Chi phí quản lý, tư 
vấn dự án và chi phí 
khác 

2010-
2015 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

54.  Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Hệ thống thông tin khí tượng 
thủy văn 

Đã triển 
khai xong 

Tăng cường cơ sở vật 
chất kỹ thuật, nâng cao 
năng lực quan trắc và 
dự báo khí tượng thủy 
văn, trọng tâm là công 
tác dự báo bằng mô 
hình số trị và dự báo cực 
ngắn, nhằm nâng cao 
chất lượng dự báo, phục 
vụ một cách tích cực 
hơn các yêu cầu phát 
triển kinh tế -xã hội, 
đảm bảo an ninh quốc 
phòng của đất nước, 
góp phần giảm nhẹ thiệt 
hại do thiên nhiên gây 
ra và ứng phó với biến 
đổi khí hậu 

Mạng lưới Khí 
tượng thủy văn 
trên toàn quốc 

 - Hiện đại hóa mạng 
lưới quan trắc khí tượng 
thủy văn bề mặt; 
 - Hiện đại hóa mạng 
lưới quan trắc khí tượng 
cao không; 
 - Xây dựng CSDL và 
HTTT khí tượng thủy 
văn; 
 - Hiện đại hóa công 
nghệ dự báo khí tượng 
thủy văn; 
 - Xây dựng Trung tâm 
điều hành tác nghiệp 
khí  tượng thủy văn 

2012  X 

55.  Bộ Công 
Thương CSDL hồ chứa thủy điện Đã triển 

khai xong 

Thu thập số liệu thủy 
văn các hồ chứa thủy 
điện trên cả nước phục 
vụ báo cáo Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng 
chống thiên tai, ban chỉ 
huy phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn 
Bộ Công Thương,  chia 
sẻ dữ liệu hồ chứa thủy 
điện để quản lý vận 
hành an toàn hiệu quả 
tới các Sở Công 
Thương có công trình 
thủy điện trên địa bàn 

Cả nước   2013 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

56.  Bộ Công 
Thương 

CSDL quốc gia kinh tế Công 
nghiệp và Thương mại 

Đã triển 
khai xong 
giai đoạn 

1 

 - Xây dựng CSDL 
chuyên ngành thuộc 
lĩnh vực của Bộ Công 
Thương để phục vụ 
công tác quản lý nhà 
nước cho các đơn vị 
chức năng trong và 
ngoài Bộ; 
 - Cung cấp thông tin 
kinh tế công nghiệp 
và thương mại cho 
các doanh nghiệp, 
hiệp hội, các tổ chức 
kinh tế trong và ngoài 
nước; 
 - Phục vụ các hoạt 
động hợp tác đầu tư 
và hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại 
của Chính phủ, Bộ 
Công Thương, các 
Bộ, ban ngành liên 
quan và cộng đồng 
doanh nghiệp; 
 - Phục vụ công tác 
nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực kinh tế 
công nghiệp và 
thương mại nhằm đáp 

- Giai đoạn 1 
phục vụ lãnh đạo 
Bộ Công 
Thương và các 
đơn vị chức năng 
thuộc Bộ;  
- Giai đoạn 2 
triển khai tại các 
Bộ, ban, ngành 
khác và các địa 
phương 

  2010-
2012 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

ứng nhu cầu tìm 
kiếm, khai thác dữ 
liệu đối với các đề tài 
nghiên cứu khoa học 
của các tổ chức, cá  
nhân; 
 - Phổ biến thông tin 
kinh tế công nghiệp 
và thương mại của 
Việt Nam cho cộng 
đồng dân cư trong và 
ngoài nước nhằm 
phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh, 
phát triển kinh tế và 
hội nhập quốc tế 

57.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Quản lý phát hành và kho quỹ 
tập trung 

Đã triển 
khai xong 

Ứng dụng phần mềm 
vào nghiệp vụ Quản 
lý Dự trữ bắt buộc đối 
với các tổ chức tín 
dụng tại Ngân hàng 
trung ương và các 
đơn vị Ngân hàng 
Nhà nước 

Phần mềm triển 
khai tại Ngân 
hàng trung 
ương, Sở giao 
dịch và 63 Ngân 
hàng nhà nước 
chi nhánh 
tỉnh/thành phố 

Xây dựng và triển khai 
phần mềm cho Ngân 
hàng trung ương, Sở 
giao dịch và các Ngân 
hàng nhà nước chi 
nhánh tỉnh/thành phố để 
quản lý dự trữ bắt buộc 
của các Tổ chức tín 
dụng theo quy chế dự 
trữ bắt buộc 

   

58.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Hệ thống ngân hàng lõi, kế 
toán, lập ngân sách và tích 
hợp hệ thống 

Đã triển 
khai xong 

+  Tăng  cường  năng  
lực  và  sắp  xếp  lại  
quy  trình  nghiệp  vụ  
chính  của  NHNN,  
phù  hợp  với  kiến 

Vụ TCKT, 04 
đơn vị sự 
nghiệp, Sở giao 
dịch NHNN, 11 
Vụ/Cục NHTW, 

+ Cổng ứng dụng bộ 
bộ NHNN (Central 
Desk Portal) 
+ Hệ thống ngân hàng 
lõi (Corebank) 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

trúc  hệ thống mới 
được đề xuất cũng 
như các thông lệ quốc 
tế. 
+ Cung  cấp  cho  
NHNN  một  kiến trúc  
hệ thống đảm bảo các 
chức năng cốt lõi. 
Trọng tâm chính bao 
gồm: Cải thiện chất 
lượng dữ liệu đầu 
vào; hoàn thiện hệ 
thống quản lý nguồn 
lực nội bộ của 
NHNN. 

63 Chi nhánh 
NHNN tỉnh/TP. 
Các ứng dụng 
của các TCTD: 
khoảng 100 hội 
sở chính TCTD, 
Cty Chứng 
khoán 

+ Hệ thống Kế toán & 
lập ngân sách (ERP) 
+ Hệ thống đấu thầu 
& thị trường mở 
(Auction & OMO) 
+ Trục tích hợp dữ 
liệu (ESB) & Người 
sử dụng. 

59.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Hệ thống quản trị nguồn nhân 
lực cho Ngân hàng Nhà nước 

Đã triển 
khai xong 

nhằm quản lý tất cả 
các loại thông tin điện 
tử của nhân viên 
trong suốt vòng đời 
quản lý nhân sự. Hệ 
thống hỗ trợ NHNN 
trong việc: 
+ Giảm thời gian cho 
hoạt động hành chính 
và giao dịch như quản 
lý văn bản, tiền 
lương, chấm công, 
chế độ nhân viên 
hoặc cơ sở dữ liệu 
thông tin ứng viên 

Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh, 
các Vụ/Cục 
Ngân hàng Nhà 
nước. 

Đầu tư các phần mềm 
hệ thống và phần 
mềm nghiệp vụ của 
NHNN bao gồm 
những cấu phần sau: 
+ Quản lý hành chính 
+ Quản lý nghỉ phép 
+ Chấm công 
+ Tính lương 
+ Quản lý phân công 
công việc 
+ Báo cáo nghiệp vụ 
+ Quản lý hồ sơ 
+ Quản trị hệ thống 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

+ Tăng tính chính xác 
và kịp thời của báo 
cáo nhân sự giúp nắm 
bắt thông tin nhân sự, 
điều chuyển cũng như 
cập nhật năng lực của 
nhân viên 
+ Đẩy mạnh trao đổi 
thông tin giữa các 
đơn vị trong nội bộ 
NHNN 

60.  Văn phòng 
Chính phủ 

Hệ thống thông tin theo dõi 
tình hình thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ 

Đã triển 
khai xong 

      2014   

61.  Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam 

Phần mềm giao dịch Bảo 
hiểm xã hội điện tử 

Đã triển 
khai xong 

Cung cấp dịch vụ 
công mức độ 3 

   - Phần mềm BHXH-
VAN cho BHXH 
Việt Nam và 63 Bảo 
hiểm xã hội các tỉnh 
thành phố, bao gồm 
tất cả cấp huyện có 
thể khai thác và sử 
dụng phần mềm. 

2015   

62.  Bộ Xây dựng Hệ thống thông tin quy hoạch 
xây dựng và quy hoạch đô thị 
Việt Nam 

Đã triển 
khai xong 

- Cung cấp số liệu đầy 
đủ, chính xác và kịp 
thời, phục vụ quá 
trình 
xây dựng và thực thi 
các chính sách quản 
lý quy hoạch, kiến 

Xây dựng một 
bộ công cụ hỗ 
trợ các bộ, ngành 
Trung ương và 
các địa phương 
trong việc cập 
nhật, khai thác, 

- Xây dựng nội dung, 
quy trình công khai 
thông tin Quy hoạch 
xây dựng trên Cổng 
Thông tin điện tử; 
Kiểm tra, rà soát, sắp 
xếp các loại đồ án quy 

2017-
2018 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

trúc đô thị. 
- Hình thành cơ sở dữ 
liệu quy hoạch xây 
dựng đô thị từ trung 
ương đến địa phương, 
góp phần tiến tới hiện 
đại hóa hệ thống quản 
lý quy hoạch, kiến 
trúc đô thị. 
- Giám sát việc thực 
hiện quy hoạch xây 
dựng tại các địa 
phương 
trên cả nước, cung 
cấp thông tin phục vụ 
công tác lập dự án 
đầu tư xây dựng và 
thiết kế kiến trúc 
công trình. 
- Tăng cường công 
khai, minh bạch, Đảm 
bảo sự thống nhất 
trong 
hoạt động liên quan 
đến đầu tư xây dựng, 
quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị theo 
yêu cầu hội nhập. 
- Giúp các cơ quan 
quản lý nhà nước dễ 

cung cấp và 
quản lý thông tin 
về quy hoạch 
xây dựng đô thị 
trên nền tảng 
Công nghệ 
thông tin; đồng 
thời sẽlà kênh 
cung cấp thông 
tin quy hoạch 
xây dựng đô thị 
chính thống và 
tin cậy để giúp 
cho các doanh 
nghiệp, các tổ 
chức, cá nhân và 
cộng đồng xã hội 
trong việc ra 
quyết định đầu 
tư và sản xuất 
kinh doanh đạt 
hiệu quả cao. 

hoạch xây dựng tại 
các đô thị toàn quốc: 
- Phân loại các loại đồ 
án quy hoạch xây 
dựng tại các đô thị 
toàn quốc; 
Nâng cấp hạ tầng 
CNTT; 
- Xây dựng hệ thống 
công khai quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch 
đô thị. 
- Tập huấn, đào tạo. 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

dàng trong việc quản 
lý và 
chủ động giải quyết 
các công việc điều 
hành phát triển kinh 
tế-xã hội. 
- Tăng cường công 
tác phản biện xã hội, 
tham gia của cộng 
đồng về Quy hoạch, 
không gian, kiến trúc 
cảnh quan đô thị 

63.  Thanh tra 
Chính phủ 

CSDL quốc gia về Khiếu nại 
tố cáo 

Đã triển 
khai xong 

Xây dựng thành công 
cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khiếu nại tố cáo 
phục vụ công tác 
quản lý, chỉ đạo, điều 
hành của Thanh tra 
Chính phủ và ngành 
thanh tra; làm cơ sở 
để Thanh tra Chính 
phủ và ngành thanh 
tra tác nghiệp, khai 
thác thông tin phục 
vụ công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo 
trong toàn quốc. 
 
 

Triển khai đến 
các sở/ngành, 
quận/huyện 
trong toàn quốc. 

Xây dựng thành công 
cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khiếu nại tố cáo 
phục vụ công tác 
quản lý, chỉ đạo, điều 
hành của Thanh tra 
Chính phủ và ngành 
thanh tra; làm cơ sở 
để Thanh tra Chính 
phủ và ngành thanh 
tra tác nghiệp, khai 
thác thông tin phục 
vụ công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo 
trong toàn quốc. 

2013-
2017 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

II CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐANG TRIỂN KHAI    

64.  Bộ Quốc 
phòng 

Cổng Thông tin thủ tục Biên 
phòng điện tử 

Đang 
triển khai 

Giải quyết các thủ tục 
hành chính về Biên 
phòng điện tử 

 Đã hoạt động trên 
mạng Internet với tên 
miền 
www.thutucbienphon
g.gov.vn; hiện dang 
tiếp tục bổ sung tính 
năng để cung cấp các 
thủ tục hành chính 
còn lại về biên phòng 
điện tử theo lộ trình 

2018-
2021 

  

65.  Bộ Công an Hệ thống thông tin Hộ chiếu 
điện tử 

Đang 
triển khai 

Cấp và quản lý hộ 
chiếu điện tử 

Bộ Công an và 
các đơn vị địa 
phương 

  
Từ 2012  

  

66.  Văn phòng 
Chính phủ 

Hệ thống CSDL quốc gia về 
thủ tục hành chính 

Đang 
triển khai 

Xây dựng hệ thống 
thông tin về thủ tục 
hành chính được 
công khai trên Trang 
Thông tin điện tử về 
thủ tục hành chính 

Bộ Tư pháp, tổ 
chức Pháp chế 
các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Bảo 
hiểm xã hội Việt 
Nam, Ngân hàng 
phát triển Việt 
Nam, Ngân hàng 
chính sách Việt 
Nam và Sở Tư 
pháp 63 tỉnh, 
thành phố 

 - Xây dựng phần 
mềm ứng dụng: phục 
vụ việc quản lý, theo 
dõi, kiểm soát thông 
tin và công bố, công 
khai các thủ tục hành 
chính tại 4 cấp chính 
quyền trên toàn quốc 
của các Bộ, Ngành, 
địa phương. 
- Tạo lập CSDL lưu 
trữ hồ sơ thủ tục hành 
chính. 
- Hạ tầng kỹ thuật 

 - Xây 
dựng 
2009, 
nâng 
cấp 

2013. 
- Xây 
dưng 

bản mới 
2015, 
triển 
khai 
2015 

  

http://www.thutucbienphong.gov.vn/
http://www.thutucbienphong.gov.vn/
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

67.  Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin quốc tịch Đang 
triển khai 

Xây dựng HTTT về 
quốc tịch phục vụ 
việc tiếp nhận thông 
tin hồ sơ về Quốc tịch 
của công dân tại Sở 
Tư pháp, các cơ quan 
đại diện Việt Nam tại 
nước ngoài, đồng thời 
xử lý, lưu trữ thông 
tin và từng bước tạo 
lập CSDL điện tử về 
quốc tịch trên toàn 
quốc. HTTT về quốc 
tịch được xây dựng 
nhằm trang bị một 
cách đồng bộ cả về 
phần mềm, CSDL 
đảm bảo triển khai 
cho Cục Hộ tịch, 
Quốc tịch, Chứng 
thực. Sở Tư pháp các 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
Cục Lãnh sự Bộ 
ngoại giao và các cơ 
quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài. 

Toàn quốc (Bộ 
Tư pháp, Bộ 
Công an, Bộ 
Ngoại giao, Sở 
Tư pháp các 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung 
ương; các Cơ 
quan đại diện 
ngoại giao, cơ 
quan Lãnh sự 
Việt Nam ở 
nước ngoài) 

  2011-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

68.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống ứng dụng thương 
mại điện tử tỏng mua sắm 
chính phủ e-GP 

Đang 
triển khai  

Xây dựng, quản lý và 
vận hành một cách 
bền vững Hệ thống 
mạng đáu thầu quốc 
gia nhằm thống nhất 
quản lý thông tin về 
đấu thầu và thực hiện 
đấu thầu qua mạng 
trên cơ sở đảm bảo an 
toàn, cạnh tranh, công 
khai minh bạch và 
hiệu quả kinh tế. 

Tại Cục Quản lý 
đấu thầu – Bộ 
KH&ĐT 

Xây dựng hệ thống 
đấu thầu điện tử gồm: 
11 hệ thống thành 
phần: Cổng thông tin, 
hệ thống quản lý 
người dùng, hệ thống 
danh mục sản phẩm, 
hệ thống xử lý văn 
bản điện tử, hệ thống 
đấu thầu điện tử, 
trung tâm hỗ trợ 
khách hàng, hệ thống 
mua sắm điện tử, hệ 
thống hợp đồng điện 
tử, hệ thống thanh 
toán điện tử, hệ thống 
quản lý năng lực nhà 
thầu, hệ thống bảo 
lãnh điện tử 

2018-
2020 

  

69.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp 

Đang 
triển khai 

         

70.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống thông tin và CSDL 
quốc gia về quy hoạch 

Đang 
triển khai 

Xây dựng HTTT và 
CSDL quốc gia về 
quy hoạch bao gồm 
hồ sơ quy hoạch, các 
dữ liệu về tự nhiên, 
kinh tế - xã hội, môi 
trường, biến đổi khí 
hậu, quốc phòng, an 

Toàn quốc Đầu tư hệ thống thiết 
bị phần cứng và phần 
mềm để thiết lập 
CSDL quốc gia về 
quy hoạch phục vụ 
cho hoạt động quy 
hoạch trên toàn quốc 

2018-
2025 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

ninh gắn với hệ thống 
cơ sở dữ liệu nền địa 
lý quốc gia đã được 
chuẩn hóa và cập nhật 
thường xuyên 

71.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống điều tra trực tuyến Đang 
triển khai 

Xây dựng hệ thống 
thu thập thông tin 
điều tra thống kê 
bằng phiếu điện tử 
(webform) 

Toàn quốc Hệ thống điều tra trực 
tuyến hỗ trợ xây dựng 
phiếu điều tra điện 
tử,, thuâ thập thông 
tin và quản lý đối 
tượng điều tra tập 
trung. Đối tượng điều 
tra sẽ cung cấp thông 
tin trực tuyến. Hệ 
thống sẽ được áp 
dụng cho Tổng điều 
tra dân số năm 2021 

2019-
2021 

  

72.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống thông tin quốc gia 
về đầu tư  

Đang 
triển khai 

- Góp phần thúc đẩy 
đàu tư tư nhân trong 
nước và nước ngoài 
tại Việt Nam thông 
qua việc cung cấp 
thông tin đầu tư liên 
quan cho nhà đầu tư 
và cung cấp dịch vụ 
tốt hơn và minh bạch 
để giúp nhà đầu tư tư 
nhận được Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư; 

Toàn quốc Nâng cấp và phát triển 
hệ thống thông tin quốc 
gia về đầu tư 

2019-
2021 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

- Nâng cao vai trò 
năng lực hành chính 
và kỹ thuật của Chính 
phủ trong xúc tiến và 
quản lý đầu tư của 
khu vực tư nhân trong 
nước và nước ngoài; 
- Hỗ trợ kỹ thuật cho 
Chính phủ Việt Nam 
tỏng thiết lập và quản 
lý NIIS mới 

73.  Bộ Tài chính Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài 
chính 

Đang 
triển khai 

 Xây dựng CSDL 
quốc gia về Tài chính 

 Ngành Tài 
chínhthuêsaaf 

 Xây dựng 12 CSDL 
chuyên ngành và 
CSDL tổng hợp 

    

74.  Bộ Tài chính Hệ thống thông tin báo cáo 
Dự trữ nhà nước 

Đang 
triển khai 

Đáp ứng yêu cầu 
quản lý, yêu cầu 
nghiệp vụ trong công 
tác nhập, xuất hàng 
hóa DTQG do Tổng 
cục Dự trữ Nhà nước 
trực tiếp quản lý 

Triển khai từ 
Tổng cục, Cục 
Dự trữ Nhà nước 
khu vực, Chi cục 
Dự trữ Nhà nước 

 + Mua sắm phần 
mềm thương mại; 
+ Mua sắm máy chủ 
Web/ứng dụng và 
máy chủ cơ sở dữ liệu 
+ Xây dựng phần 
mềm nội bộ; 
+ Tạo lập CSDL và 
nhập dữ liệu; 
+ Đào tạo và chuyển 
giao công nghệ 

2016-
2019ke 

  

75.  Bộ Y tế Hệ thống thông tin quản lý 
tiêm chủng dịch vụ 

Đang 
triển khai 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

76.  Bộ Y tế Hệ thống báo cáo thống kê 
hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS 

Đang 
triển khai 

          

77.  Bộ Y tế Phần mềm thống kê y tế Đang 
triển khai 

Tin học hóa công tác 
báo cáo, thống kê y 
tế, cung cấp thông tin 
thống kê y tế một 
cách đầy đủ, kịp thời, 
chính xác, khoa học 
làm bằng chứng phục 
vụ công tác quản lý y 
tế, hoạch định chính 
sách 

Các cơ sở y tế 
tuyến xã, huyện, 
tỉnh và các đơn 
vị trực thuộc Bộ 
Y tế 

- Xây dựng phần 
mềm Thống kê y tế 
- Triển khai đào tạo 
tập huấn 

- 2017: 
Giai 

đoạn 1 
- 2018: 

giai 
đoạn 2 
- 2019: 

giai 
đoạn 3 

  

78.  Bộ Y tế Phần mềm Hồ sơ sức khỏe 
điện tử 

Đang 
triển khai 

 Các cơ sở y tế 
tuyến xã, huyện, 
tỉnh và các đơn 
vị trực thuộc Bộ 
Y tế 

    

79.  Văn phòng 
Chính phủ 

Hệ thống quản lý văn bản và 
hồ sơ công việc 

Đang 
triển khai 

      2013   

80.  Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam 

Phần mềm quản lý các hoạt 
động nghiệp vụ Bảo hiểm xã 
hội 

Đang 
triển khai 

Xây dựng hệ thống phần 
mềm hỗ trợ các hoạt động 
nghiệp vụ chính của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam tại 
các cấp trong đó tập trung 
vào hệ thống tác nghiệp tại 
cấp tỉnh/thành phố và 
quận/huyện, xây dựng hệ 
thống cung cấp thông tin 
tổng hợp phục vụ các cán 
bộ quản lý cấp Trung 

Toàn ngành  - Xây dựng Hệ thống 
phần mềm quản lý 
các hoạt động nghiệp 
vụ của ngành Bảo 
hiểm xã hội phục vụ 
cấp tỉnh - huyện. 
- Xây dựng Hệ thống 
phần mềm quản lý 
các hoạt động nghiệp 

2011-
2018 

  



38 
 

TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

ương, thực hiện kết nối 
trao đổi số liệu giữa các 
tỉnh triển khai thông qua 
hệ thống cấp Trung ương. 

vụ của ngành Bảo 
hiểm xã hội phục vụ 
cấp Trung ương. 

81.  Bộ Công an CSDL quốc gia về dân cư Đang 
triển khai 

  Bộ và Công an 
đơn vị, địa 
phương 

  Từ 2016   

82.  Bộ Xây dựng Hệ thống thông tin thống kê 
ngành xây dựng 

Đang 
triển khai 

 Xây dựng các CSDL 
để lưu trữ số liệu 
thống kê theo phân 
cấp quản lý trên cơ sở 
chuẩn hóa bộ chỉ tiêu 
thống kê, dữ liệu 
được xác định sẽ tổng 
hợp và tích hợp từ: 
Các báo cáo hành 
chính, chế độ báo cáo 
thống kê tổng hợp của  
ngành; Xây dựng các 
công vụ khai thác dữ 
liệu, phân tích, dự báo 
thống kê phục vụ 
công tác quản lý và 
điều hành; Xây dựng 
Trang thông tin điện 
tử để công bố, chia sẻ 
thông tin thống kê, 
phổ biến kiến thức, 
đào tạo cho người sử 
dụng hệ thống về 
thống kê xây dựng; 

 - Hệ thống được 
xây dựng cài đặt 
tập trung tại Bộ 
Xây dựng, triển 
khai cho tất cả 
các đơn vị trực 
thuộc Bộ và các 
Sở Xây dựng 
trên cả nước. 
CSDL tập trung 
và phần mềm 
dạng web-based. 
 - Việc khai thác 
sử dụng của các 
đơn vị và các Sở 
Xây dựng là 
thông qua môi 
trường mạng. 
Người sử dụng 
chỉ cần có máy 
tính có kết nối 
Internet là có thể 
truy cập, cập 
nhật và khai thác 

 - Nâng cấp, trang bị 
hệ thống hạ tầng phần 
cứng, phần mềm 
thương mại cho 
Trung tâm tích hợp 
dữ liệu của Bộ, sẵn 
sàng cho việc triển 
khai HTTT thống kê 
ngành xây dựng; 
Xây dựng các ứng 
dụng để tổng hợp, 
tích hợp thông tin từ 
các báo cáo hành 
chính; Xây dựng các 
ứng dụng tổng hợp, 
tích hợp thông tin 
thống kê từ chế độ 
báo cáo thống kê; 
Thực hiện thí điểm 
triển khai phần mềm 
và các phương pháp 
điều tra thống kê điện 
tử; Cung cấp và tiến 
hành công bố thông 

2016-
2017 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

Triển khai thí điểm 
điều tra thống kê điện 
tử  

hệ thống tin thống kê xây dựng 
trên Cổng Thông tin 
điện tử của Bộ; Đào 
tạo CNTT cho cán bộ 
làm công tác thống kê 

83.  Bộ Xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở 
và thị trường Bất động sản 

Đang 
triển khai 

Đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong hoạt 
động quản lý nhà 
nước, góp phần cải 
cách các hoạt động 
quản lý, điều hành 
của Bộ Xây dựng 
nhằm tăng tính minh 
bạch trong hoạt động 
của các cơ quan thuộc 
Bộ Xây dựng; tăng 
cường sự hợp tác, 
trao đổi thông tin, 
minh bạch thông tin 
giữa Bộ Xây dựng và 
người dân, doanh 
nghiệp góp phần thúc 
đẩy công cuộc xây 
dựng và phát triển 
Chính phủ điện tử 

 - Hệ thống được 
xây dựng cài đặt 
tập trung tại Bộ 
Xây dựng, triển 
khai cho tất cả các 
đơn vị trực thuộc 
Bộ và các Sở Xây 
dựng trên cả nước. 
CSDL tập trung và 
phần mềm dạng 
web-based. 
 - Việc khai thác 
sử dụng của các 
đơn vị và các Sở 
Xây dựng là thông 
qua môi trường 
mạng Internet. 
Người sử dụng chỉ 
cần có máy tính có 
kết nối Internet là 
có thể truy cập, 
cập nhật và khai 
thác hệ thống. 

 - Xây dựng CSDL về 
nhà ở và thị trường bất 
động sản đảm bảo phục 
vụ kịp thời yêu cầu 
công tác quản lý nhà 
nước và phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an 
ninh quốc gia; 
 - Xây dựng HTTT để 
quản lý thống nhất từ 
Trung ương đến địa 
phương về nhà ở và thị 
trường bất động sản; 
tuân thủ các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn về ứng dụng 
CNTT trong cơ quan 
nhà nước đảm bảo tính 
khoa học, thuận tiện 
cho việc khai thác và sử 
dụng; 
 - Tổ chức  khai thác và 
sử dụng CSDL về nhà ở 
và thị trường bất động 
sản;  Công bố thông tin 
về nhà ở  và thị trường 
bất động sản 

2016-
2017 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

84.  Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia Đang 
triển khai 

Xây dựng mới và 
chuẩn 
hóa, tích hợp các dữ 
liệu đất đai hiện có, 
kế 
thừa cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật CNTT đã và 
đang 
được đầu tư từ các dự 
án khác ở Trung 
ương, 
các Bộ, ngành và địa 
phương 
  

Toàn quốc Giai đoạn 1: Thiết kế 
HTTT đất đai; Xây 
dựng hệ thống phần 
mềm quản lý, cập nhật, 
khai thác CSDL; Xây 
dựng CSDL đất đai; 
Xây dựng và tích hợp 
CSDL đất đai cho 03 
huyện của 03 tỉnh đại 
diện ba miền Bắc, 
Trung, Nam; Tích hợp 
CSDL đất đai là sản 
phẩm của 09 tỉnh thuộc 
dự án VLAP; Tích hợp 
CSDL đất đai của 41 
huyện điểm thuộc dự án 
tổng thẻ xây dựng 
hồ sơ địa chính và 
CSDL quản lý đất đai; 
Chuấn hóa và tích hợp 
CSDL đất đai trên phạm 
vi một đơn vị cấp huyện 
(chi tiết đến cấp xã) tại 
Đồng Nai và TP HCM; 
Kết nối CSDL đất đai 
với các ngành có nhu 
cầu (Thuế, ngân hàng 
và GTVT); 

Giai 
đoạn 1: 
2013-
2015; 
Giai 

đoạn 2: 
2016-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

85.  Bộ Công an Hệ thống thông tin Chứng 
minh nhân dân 

Đang 
triển khai 

 Xây dựng hệ thống 
thu nhận và quản lý 
dữ liệu đăng ký 
chứng minh nhân dân 
trên mạng máy tính 
trong toàn quốc. Sản 
xuất và cấp thẻ chứng 
minh nhân dân mới 
trên hệ thống dây 
truyền hiện đại, đạt 
tiêu chuẩn quốc tế 
phục vụ nhu cầu căn 
cước của công dân và 
phục vụ nhu cầu đảm 
bảo an ninh, an toàn 
xã hội 

Bộ và Công an 
các đơn vị, địa 
phương 

  

Quý 
III/2015 

triển 
khai 
xong 
giai 

đoạn I, 
đề xuất 

triển 
khai giai 
đoạn II 

  

86.  Bộ Công an Dự án Hiện đại hóa các Trung 
tâm chỉ huy CSGT đường bộ 

Đang 
triển khai   

Bộ và Công an 
các đơn vị, địa 
phương 

  Từ năm 
2013 

  

87.  Bộ Công 
Thương 

CSDL về mạng lưới phân 
phối hàng Việt trên địa bàn 

cả nước 

Đang 
triển khai 

Hỗ trợ các cơ quan quản 
lý nhà nước nắm bắt 
được các điểm bán hàng 
Việt, hỗ trợ doanh 
nghiệp quản lý hệ thống 
phân phối, nắm được 
mạng lưới phân phối 
hàng Việt trên địa bàn 
cả nước; hỗ trợ người 
dân tìm nơi mua sắm 
hàng Việt. 

Cả nước 

Xây dựng phần mềm 
nhập dữ liệu và tích 
hợp vào Bản đồ Việt 
Nam sử dụng trực 
tuyến qua mạng 
Internet 

2015-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

88.  Bộ Công 
Thương 

CSDL xúc tiến thương mại 
quốc gia 

Đang 
triển khai 

Triển khai đồng bộ 
các giải pháp nhằm 
nâng cao năng lực, 
hiệu quả của công tác 
thông tin xúc tiến 
thương mại thông qua 
đổi mới về mô hình, 
phương thức, cơ chế 
tài chính thực hiện 
thông tin xúc tiến 
thương mại; Đẩy 
mạnh ứng dụng 
CNTT, đa dạng hóa 
và nâng cao chất 
lượng nguồn thông 
tin xúc tiến thương 
mại đáp ứng yêu cầu 
của sản xuất, tiêu thụ 
hàng hóa, dịch vụ; 
Tăng cường đào tạo, 
nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực làm 
công tác thông tin xúc 
tiến thương mại; Huy 
động tối đa các nguồn 
lực, trong đó ưu tiên 
các nguồn lực ngoài 
Nhà nước để phục vụ 
hoạt động thông tin 
xúc tiến thương mại. 

 - Cơ quan xúc 
tiến thương mại 
Trung ương, địa 
phương; 
 - Cơ quan xúc 
tiến thương mại 
của Việt Nam ở 
nước ngoài; 
 - Hiệp hội 
doanh nghiệp, 
ngành hàng và 
doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân 
liên quan 

 Xây dựng hệ thống 
CSDL xúc tiến 
thương mại quốc gia 
trên cơ sở xây mới và 
kết nối, chiết xuất 
thông tin từ các hệ 
thống CSDL liên 
quan hiện hành nhằm 
tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cơ quan 
quản lý, hiệp hội, 
doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân trong 
nước, tổ chức kinh tế 
và thương nhân nước 
ngoài...trong việc tiếp 
cận, khai thác 

2016-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

89.  Bộ Công 
Thương 

CSDL về công nghiệp địa 
phương (tình hình công 
nghiệp, thương mại, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác 
xã, làng nghề, cụm công 
nghiệp…) 

Đang 
triển khai       2016-

2020 

  

90.  

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

CSDL nghề cá quốc gia 
Vnfishbase 

Đang 
triển khai 

Nâng cấp CSDL nghề 
cá quốc gia 
(Vnfishbase) hiện tại 
và xây dựng mới các 
CSDL thủy sản quốc 
gia khác phục vụ 
quản lý thông tin sản 
xuất khai thác thủy 
sản, nuôi trồng thủy 
sản và bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản cấp quốc 
gia nhằm đáp ứng yêu 
cầu quản lý, phát triển 
và hội nhập nghề cá 

08 tỉnh 

Nâng cấp CSDL quốc 
gia nghề cá trên các 
lĩnh vực: Khai thác, 
nuôi trồng thủy sản, 
bảo tồn và phát triển 
nguồn lợi thủy sản 

2016-
2017 

  

91.  

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn  

Hệ thống thống kê đánh giá 
thiệt hại do thiên tai gây ra 

Đang 
triển khai 

Đảm bảo công tác 
tổng hợp, thống kê, 
đánh giá thiệt hại 
được thống nhất, kịp 
thời tại cấp Trung 
ương thông qua phần 
mềm và Internet 
 
 
 

Toàn quốc theo 
mô hình tập 
trung tại Bộ 

Xây dựng phần mềm 
thống kê, đánh giá thiệt hại 
do thiên tai theo Thông tư 
liên tịch số 
43/2015/TTLT-BPTNT-
BKHĐT với các tính  năng 
cập nhật, lưu trữ dữ liệu 
thiệt hại do thiên tai gây ra 
bao gồm các báo cáo, biểu 
mẫu thống kê và các 
module cho phần mềm 
 

Từ 2016 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

92.  

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn  

Hệ thống theo dõi diễn biến 
tài nguyên rừng 

Đang 
triển khai 

Nhằm cung cấp thông 
tin, báo cáo tin cậy về 
hiện trạng, diễn biến 
rừng cho các cấp có 
thẩm quyền 

Triển khai tại 
Tổng cục Lâm 
nghiệp, Cục 
Kiểm lâm ở cấp 
Trung ương và 
các Chi cục 
Kiểm lâm cấp 
tỉnh, hạt kiểm 
lâm cấp huyện 

 - Xây dựng phần 
mềm; 
 - Đào tạo, chuyển 
giao tại các tỉnh có 
rừng 

  

  

93.  Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch 

Đang 
triển khai 

Xây dựng CSDL hộ tịch 
toàn quốc với sự quản 
lý tập trung, thống nhất 
tại Bộ Tư pháp, có sự 
phân cấp, phân quyền 
hợp lý cho UBND các 
cấp trên cơ sở ứng dụng 
CNTT vào đăng ký, 
quản lý hộ tịch với cấu 
trúc chuẩn chung tại tất 
cả các cơ quan đăng ký 
hộ tịch, đáp ứng tốt nhất 
yêu cầu đăng ký, quản 
lý hộ tịch trực tuyến, có 
khả năng kết nối để 
cung cấp thông tin hộ 
tịch cho CSDL quốc gia 
về dân cư và CSDL 
chuyên ngành khác có 
liên quan. Đảm bảo hệ 
thống vận hành an toàn, 
bảo mật, thông suốt 

Xây dựng, triển 
khai HTTT quản 
lý, phần mềm 
đăng ký, quản lý 
hộ tịch, thiết lập 
CSDL hộ tịch 
điện tử bao gồm 
các phần mềm, 
module, tiện ích 
liên quan, đáp 
ứng các nghiệp 
vụ liên quan đến 
công tác quản lý 
hộ tịch tại 4 cấp 
(Bộ Tư pháp, 63 
Sở Tư pháp, 
khoảng 700 
phòng Tư pháp 
và khoảng 
11.000 UBND 
cấp xã) theo 

 - Đảm bảo hạ tầng, 
thiết bị CNTT phục vụ 
triển khai hệ thống phần 
mềm tại Trung tâm tích  
hợp dữ liệu điện tử tại 
Bộ Tư pháp đáp ứng 
yêu cầu lưu trữ, xử lý 
thông tin liên quan đến 
toàn bộ HTTT đăng ký, 
quản lý hộ tịch điện tử 
toàn quốc. Đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin 
cho cơ sở dữ liệu và các 
HTTT, phần mềm ứng 
dụng. 
 - Xây dựng các giải 
pháp tổng thể cho phần 
mềm, bộ mã danh mục 
dùng chung, kết nối liên 
thông giữa các phần 
mềm tại Bộ Tư pháp và 
với CSDL quốc gia về 
dân cư; 
 - Thiết kế CSDL hộ 

2016-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

Luật Hộ tịch tịch trên cơ sở HTTT 
đăng ký, quản lý hộ tịch 
đang được triển khai 
cho một số tỉnh trong 
giai đoạn thí điểm đảm 
bảo đáp ứng yêu cầu lưu 
trữ đầy đủ thông tin về 
các nghiệp vụ hộ tịch, 
đồng thời có thể tích 
hợp, đồng bộ thông tin 
với các CSDL quốc gia 
về dân cư và các CSDL 
chuyên ngành khác; 
 - Triển khai đào tạo, tập 
huấn về nghiệp vụ và 
hướng dẫn sử dụng các 
phần mềm, công cụ 
trong công tác đăng ký 
và quản lý dữ liệu hộ 
tịch điện tử cho từng 
cán bộ hộ tịch cấp 
phường/xã,quận/huyện 
và các cán bộ công tác 
trong lĩnh vực quản lý 
hộ tịch của các Sở Tư 
pháp, Cục Hộ tịch, quốc 
tịch, chứng thực trên cả 
nước; 
 - Xây dựng các cổng 
kết nối, tích hợp chia sẻ 
thông tin với CSDL 
quốc gia về dân cư, các 
hệ thống một cửa điện 
tử, CSDL bảo hiểm y tế, 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

hệ thống báo cáo thống 
kê ngành... 

94.  Bộ Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL về tai nạn lao động Đang 
triển khai 

Quản lý dữ liệu về 
các tai nạn lao động 
trên cả nước 

Toàn quốc Quản lý dữ liệu về 
các tai nạn lao động 
trên cả nước 

    

95.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL quốc gia về an sinh xã 
hội 

Đang 
triển khai 

Đề án CSDL quốc gia 
về an sinh xã hội 

Toàn quốc Đề án CSDL quốc gia 
về an sinh xã hội 

    

96.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

Hệ thống thông tin điện tử, 
theo dõi, giám sát các tỉnh, 
thành phố cập nhật dữ liệu trẻ 
em theo định kỳ trên hệ thống 
CSDL trẻ em 

Đang 
triển khai 

Cập nhật thông tin 
trên Cổng Thông tin 
điện tử và cập nhập 
dữ liệu trẻ em các 
tỉnh, thành phố trên 
hệ thống CSDL trẻ 
em 

Toàn quốc Cập nhật thông tin 
trên Cổng Thông tin 
điện tử và cập nhập 
dữ liệu trẻ em từ các 
tỉnh, thành phố trên 
hệ thống CSDL trẻ 
em 

Từ 2016   

97.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL về thông tin liệt sĩ giai 
đoạn 2016-2020 

Đang 
triển khai 

Xây dựng CSDL về 
thông tin liệt sỹ thuộc 
đề án 150 

Toàn quốc Xây dựng CSDL về 
thông tin liệt sỹ thuộc 
đề án 150 

2015-
2017 

  

98.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL ADN thuộc Đề án xác 
định hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin 

Đang 
triển khai 

Xây dựng CSDL về 
gen của liệt sỹ và thân 
nhân nhằm mục tiêu 
xác định hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin 

Toàn quốc Xây dựng CSDL về 
gen của liệt sỹ và thân 
nhân nhằm mục tiêu 
xác định hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin 

2016-
2017 

  

99.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL về người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

Đang 
triển khai 

Quản lý dữ liệu người 
lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

Toàn quốc Quản lý dữ liệu người 
lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

100.  Bộ Tài chính CSDL quốc gia về giá Đang 
triển khai 

Xây dựng CSDL 
quốc gia về giá 

Xây dựng các 
tính năng của 
phần mềm đáp 
ứng yêu cầu thu 
thập thông tin từ 
các đơn vị trong 
ngành tài chính 

 - Xây dựng HTTT và 
CSDL về giá; 
 - Xây dựng phần 
mềm dự báo CPI 
ngắn hạn; 
 - Chuyển đổi dữ liệu 

Từ 2016 Đã ban 
hành 

 

101.  Bộ Nội vụ 
CSDL về cán bộ, công chức, 
viên chức và cán bộ, công 
chức cấp xã 

Đang 
triển khai 

 Xây dựng hoàn thiện 
hệ thống CSDL về 
cán bộ, công chức, 
viên chức 
(CBCCVC) và cán 
bộ, công chức 
(CBCC) cấp xã trên 
cơ sở tích hợp, đồng 
bộ dữ liệu từ các 
CSDL của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ 
và các tỉnh, thành 
phố, đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu về thông tin 
phục vụ nhiệm vụ 
quản lý của tất cả các 
đối tượng từ cơ quan, 
đơn vị cấp cơ sở, tổ 
chức các biện pháp 
quản lý, vận hành bền 
vững hệ thống CSDL. 

Thí điểm trên 19 
tỉnh, 02 Bộ, đánh 
giá tổng kết 
trước khi mở 
rộng quy mô trên 
toàn quốc 

Xây dựng tiêu chí 
thông tin, xây dựng 
phần mềm quản lý  
CBCCVC và CBCC 
cấp xã 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

102.  
Bộ Thông tin 
và Truyền 
thông 

Hệ thống thông tin Danh 
mục điện tử dùng chung của 
các cơ quan nhà nước phục 
vụ phát triển Chính phủ điện 
tử của Việt Nam 

Đang 
triển khai 

Thu thập, xử lý, lưu 
trữ ở dạng điện tử các 
danh mục dùng chung 
của các cơ quan nhà 
nước trên môi trường 
mạng phục vụ việc 
quản lý, duy trì và 
khai thác một cách 
thống nhất trong toàn 
quốc 

Cấp tài khoản tới 
các bộ, ngành và 
địa phương 

Đầu tư  hệ thống phần 
mềm nghiệp vụ; hệ 
thống phần cứng và 
hệ thống phần mềm 
thương mại để thu 
thập, xử lý, lưu trữ ở 
dạng điện tử các danh 
mục dùng chung của 
các cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng 
phục vụ việc quản lý, 
duy trì và khai thác 
một cách thống nhất 
trong toàn quốc 

2018-
2020 

  

103.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Hệ thống quản lý dữ liệu, kho 
dữ liệu và các ứng dụng liên 
quan cho NHNN 

Đã triển 
khai từ 
12/2016 

+ Xây dựng một cơ sở 
dữ liệu điều hành tập 
trung thống nhất trên 
nền tảng công nghệ 
tiên tiến, đáp ứng các 
yêu cầu hiện tại cũng 
như nhu cầu phát 
triển tương lai của 
Ngân hàng Nhà nước;  
+ Giảm thiểu gánh 
nặng báo cáo cho các 
Tổ chức Tín dụng 
thông qua việc thu 
thập thông tin điện tử 
qua một đầu mối duy 
nhất của Ngân hàng 

+ TCTD (cả 
QTDND) và các 
chi nhánh NH 
nước ngoài 
+ NHNN chi 
nhánh 
+ Các Vụ /Cục 
NHNNN 
+ Các đơn vị sự 
nghiệp và doanh 
nghiệp trực 
thuộc 
+ Các Tổ chức 
tài chính vi mô 

Thu thập báo cáo;  
Kho dữ liệu;  
Khai thác dữ liệu 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

Nhà nước và việc 
chuẩn hóa các mẫu 
biểu báo cáo theo 
thông lệ quốc tế 
+ Đáp ứng nhu cầu 
chủ động khai thác dữ 
liệu , hỗ trợ công tác 
điều hành và ra quyết 
định của các 
Vụ/Cục/Cơ quan 
NHNN 

104.  Ủy ban dân 
tộc 

Hệ thống thông tin dữ liệu về 
công tác dân tộc Đang 

triển khai 

   
 

  

III CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰ ĐỊNH TRIỂN KHAI   

105.  Bộ Tư pháp Hệ thống CSDL hộ tịch toàn 
quốc 

Dự định 
triển khai 

Xây dựng CSDL hộ 
tịch toàn quốc nhằm: 
ứng dụng CNTT 
trong đăng ký và 
quản lý hộ tịch trên 
phạm vi toàn quốc, 
hình thành CSDL 
điện tử hộ tịch tập 
trung, thống nhất, có 
sự quản lý thống nhất 
từ Trung ương đến 
địa phương, có sự 
phân quyền, phân cấp 
hợp lý, chặt chẽ,  đảm 

Triển khai tại tất 
cả các cơ quan 
đăng ký và quản 
lý hộ tịch trên 
toàn quốc 

Xây dựng phần mềm 
và CSDL; Hạ tầng kỹ 
thuật, thiết bị bảo mật 
và đường truyền theo 
hình thức thuê dịch 
vụ CNTT 

 Dự kiến 
2021-
2025 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

bảo an ninh thông tin 
giữa các cơ quan 
đăng ký hộ tịch theo 
đơn vị hành chính, 
theo cấp quản lý, đáp 
ứng tốt nhất yêu cầu 
giải quyết thủ tục 
hành chính của công 
dân, từng bước thực 
hiện các cấp độ của 
dịch vụ công trong 
đăng ký hộ tịch, tiến 
tới đăng ký hộ tịch 
trực tuyến. 
 - CSDL điện tử hộ 
tịch được xây dựng 
đảm bảo kết nối để 
trao đổi, cung cấp 
thông tin hộ tịch cơ 
bản của cá nhân cho 
CSDL quốc gia về 
dân cư và các CSDL 
chuyên ngành có liên 
quan. 

106.  Văn phòng 
Chính phủ 

Hệ thống thông tin tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị về 
quy định hành chính, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính 
tại các cấp chính quyền 

Dự định 
triển khai 

Xây dựng HTTT tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị về quy định 
hành chính và tình 
hình, kết quả giải 
quyết thủ tục hành 

Triển khai, vận 
hành HTTT tại 
các cấp chính 
quyền trên phạm 
vi toàn quốc từ 
2016 và kết thúc 

Xây dựng phần mềm 
và CSDL; Hạ tầng kỹ 
thuật, thiết bị bảo mật 
và đường truyền theo 
hình thức thuê dịch 
vụ CNTT 

Dự kiến 
2015-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

chính tại các cấp 
chính quyền 

vào 12/2020 tại 
các cơ quan 
hành chính nhà 
nước có chức  
năng quản lý 
hoặc trực tiếp 
thực hiện việc 
tiếp nhận, xử lý 
phản ánh kiến 
nghị và giải 
quyết thủ tục 
hành chính theo 
lộ trình ưu tiên 
thực hiện tại các 
cơ quan, đơn vị 
có chỉ số ứng 
dụng CNTT cao 

107.  Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin nuôi con 
nuôi 

Dự định 
triển khai 

Xây dựng hệ thống 
thông tin nuôi con 
nuôi trong đó tích hợp 
liên thông các nghiệp 
vụ về quản lý nuôi 
con nuôi trong nước 
và nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài để 
phục vụ triển khai 
thống nhất tại Bộ tư 
pháp, Bộ Ngoại giao , 
các Cơ quan đại diện 
ngoại giao của Việt 

Bộ Tư pháp 
(Cục con nuôi); 
Bộ Ngoại giao 
(Cục Lãnh sự), 
các Cơ quan đại 
diện ngoại giao 
của Việt Nam ở 
nước ngoài; các 
Sở Tư pháp, 
Phòng Tư pháp 
cấp huyện và 
UBND cấp xã 
trên toàn quốc 

 2021-
2025 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

Nam ở nước ngoài; 
các Sở Tư pháp, 
Phòng Tư pháp cấp 
huyện và UBND cấp 
xã trên toàn quốc. Từ 
đó, chia sẻ, tích hợp 
thông tin nuôi con 
nuôi với CSDL hộ 
tịch điện tử toàn 
quốc, CSDL quốc gia 
về dân cư và các 
HTTT, CSDL chuyên 
ngành khác có liên 
quan.  

108.  Bộ Giao 
thông vận tải 

Hệ thống thông tin quản lý 
các dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng giao thông vận tải 

Dự định 
triển khai 

          

109.  Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Hệ thống thông tin và Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về các dự án 
đầu tư 

Dự định 
triển khai 

 Xây dựng Hệ thống 
thông tin và Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về các 
dự án đầu tư, bao 
gồm: các dự án đầu tư 
trong nước, dự án đầu 
tư nước ngoài theo 
Luật đầu tư và dự án 
đầu tư công theo Luật 
đầu tư công 

Đầu tư hệ thống 
thiết bị phần 
cứng và phần 
mềm đê thiết lập 
CSDL quốc gia 
bao gồm các dự 
án đầu tư trong 
nước, dự án đầu 
tư nước ngoài 
theo Luật đầu tư 
và dự án đầu tư 
công theo Luật 
đầu tư công để 

 2019-2025 2017-
2020 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

phục vụ công tác 
quản lý đầu tư 

110.  Bộ Y tế Xây dựng dịch vụ tư vấn y tế, 
khám chữa bệnh từ xa 

Dự định 
triển khai 

      2017-
2020 

  

111.  Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Mạng thông tin kinh tế hóa 
ngành Tài nguyên và Môi 
trường (Thương mại hóa số 
liệu ngành Tài nguyên và Môi 
trường) 

Dự định 
triển khai 

Đáp ứng nhu cầu về 
thông tin, số liệu, sản 
phẩm của ngành tài 
nguyên và môi 
trường của người dân, 
tổ chức và doanh 
nghiệp. Tăng nguồn 
thu cho ngân sách nhà 
nước, bù đắp một 
phần kinh phí chi cho 
công tác điều tra cơ 
bản 

Các đơn vị thuộc 
Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 
và thí điểm tại 07 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

     

112.  Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 
hiểm 

Dự định 
triển khai 

      2016-
2020 

  

113.  Bộ Công an Hệ thống giám sát, xử lý vi 
phạm TTATGT trên quốc lộ 
trọng điểm 

Dự định 
triển khai   

Bộ và Công an 
các đơn vị, địa 
phương 

   
  

114.  Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

CSDL quốc gia về quan trắc 
tài nguyên và môi trường 

Dự định 
triển khai 

Thiết lập hệ CSDL 
quốc gia về quan trắc 
tài nguyên và môi 
trường là CSDL 
thành phần của 
CQDL  quốc gia về 
tài nguyên và môi 

Đề án được thực 
hiện trên phạm 
vi toàn bộ các số 
liệu quan trắc về 
tài nguyên và 
môi trường của 
Bộ Tài nguyên 

 - Đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, hạ 
tầng CNTT: 
 - Xây dựng hệ CSDL 
quốc gia về quan trắc 
tài nguyên và môi 
trường; 

Giai 
đoạn 1: 
2017-
2020; 
Giai 

đoạn 2: 
2020-
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

trường trên cơ sở 
công nghệ hiện đại 
phục vụ quản lý 
thống nhất và chia sẻ, 
khai thác thông tin, 
đáp ứng yêu cầu quản 
lý nhà nước, đóng 
góp thiết thực cho 
phát triển kinh tế - xã 
hội và đảm bảo quốc 
phòng - an ninh 

và Môi trường, 
các Bộ, ngành, 
địa phương và 
các tổ chức, 
doanh nghiệp có 
quan trắc về tài 
nguyên và môi 
trường 

 - Đào tạo, tăng 
cường năng lực, 
truyền thống, nâng 
cao nhận thức của 
cộng đồng; 

2022 

115.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL về phòng, chống tệ nạn 
xã hội 

Dự định 
triển khai 

Hình thành hệ thống 
thu thập thông tin và 
CSDL ban đầu về 
phòng, chống tệ nạn 
xã hội toàn quốc 

Toàn quốc Hình thành hệ thống 
thu thập thông tin và 
CSDL ban đầu về 
phòng, chống tệ nạn 
xã hội toàn quốc 

Từ 2017   

116.  Bộ Lao 
động, 
Thương binh 
và Xã hội 

CSDL về người nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 

Dự định 
triển khai 

Xây dựng, quản lý 
CSDL người nước 
ngoài làm việc tại 
Việt Nam 

Toàn quốc Xây dựng, quản lý 
CSDL người nước 
ngoài làm việc tại 
Việt Nam 

2016-
2020 

  

117.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Thông tin tín dụng   Thu thập, xử lý, tổng 
hợp, cung cấp dữ liệu về 
thông tin tín dụng theo 
Thông tư 02/2013/TT-
NHNN ngày 
21/01/2013 của Ngân 
hàng Nhà nước Việt 
Nam Quy định về phân 
loại tài sản có, mức 
trích, phương pháp trích 
lập dự phòng rủi ro và 

Các tổ chức tín 
dụng trên lãnh 
thổ Việt Nam, 
Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh, 
Vụ/Cục Ngân 
hàng Nhà nước 

xây dựng, triển khai 
phần mềm thu thập, 
xử lý, cung cấp thông 
tin tín dụng 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

việc sử dụng dự phòng 
để xử lý rủi ro trong 
hoạt động của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài 
và Thông tư 
03/2013/TT-NHNN 
ngày 28/01/2013 quy 
định về hoạt động thông 
tin tín dụng của Ngân 
hàng Nhà nước.  

118.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Hệ thống thanh toán điện tử 
liên ngân hàng 

         Đã ban 
hành 

 

119.  Ngân hàng 
Nhà nước 
Việt Nam 

Hệ thống công nghệ thông tin 
quản lý, giám sát hệ thống 
Quỹ tín dụng nhân dân 

Dự định 
triển khai 

(Quý 
I/2020) 

Xây dựng, triển khai hệ 
thống thông tin quản lý, 
giám sát hệ thống Quỹ 
tín dụng nhân dân đáp 
ứng các yêu cầu: 
- Quản lý tập trung, 
giám sát đầy đủ mọi 
hoạt động, kịp thời phát 
hiện, cảnh báo và ngăn 
chặn các vi phạm của 
các QTDND. 
- Chia sẻ thông tin giữa 
NHNN và Ngân hàng 
Hợp tác xã, Bảo hiểm 
tiền gửi Việt Nam. 

Triển khai tại 
NHTW và các 
NHNN Chi 
nhánh tỉnh, 
thành phố. Một 
phần sẽ cài đặt 
tại gần 1200 
QTDND để 
chiết xuất, thu 
thập dữ liệu từ 
phần mềm Ngân 
hàng lõi của 
QTDND, đảm 
bảo tính toàn vẹn 
của dữ liệu báo 
cáo NHNN. 
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TT Tên Bộ, 
ngành Tên Hệ thống thông tin 

Hiện 
trạng 
triển 
khai 

Mục tiêu đầu tư Quy mô, phạm 
vi đầu tư 

Tóm tắt nội dung 
đầu tư 

Thời 
gian 
hoàn 

thành/t
riển 
khai 

Đã ban 
hành 
Quy 

chế về 
chia sẻ 
thông 
tin só 

Đã ban 
hành 
Quy 

định kỹ 
thuật về 
dữ liệu 

120.  Bộ Ngoại 
giao 

Hệ thống thông tin về quản lý 
cấp thị thực trực tuyến          

  

121.  Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

CSDL ngành giáo dục Dự định 
triển khai 

Triển khai hệ thông 
thông tin về toàn 
ngành Giáo dục , kết 
nối tới các cơ sở giáo 
dục 

Từ Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tới 63 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo các tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung 
ương 

Giai đoạn 1 triển khai 
về thu thập dữ liệu 
Mầm Non và phổ 
thông; giai đoạn 2 kết 
nối các cơ sở dữ liệu 
tại các Sở GDĐT vào 
CSDL ngành, giai 
đoạn tiếp CSDL Đại 
học 

2022 

  

Ghi chú: Danh mục được tổng hợp, cập nhật theo báo cáo của các Bộ, ngành. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật, công bố khi có sự thay đổi. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 


