
QCVN 109:2017/BTTTT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC 

THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN TRAO ĐỔI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC 

GIA VỀ DÂN CƯ 

 
Thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 

quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (gọi tắt là Đề án 896), và Chỉ thị 07/CT-TTg 

ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây 

dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 04 tháng 4 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao 

đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (QCVN 109:2017/BTTTT), kèm Thông tư số 

02/2017/TT-BTTTT.  

Trong Đề án 896, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một cơ sở dữ liệu quốc gia quan 

trọng, là nòng cốt trong việc thực hiện đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước 

về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa cũng như phù hợp với các thông lệ quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; qua đó, góp phần phát triển chính phủ điện tử. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thành phần chính cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong tất 

cả các cơ quan nhà nước có liên quan đến thông tin về công dân, phục vụ quản lý nhà nước và 

cải cách hành chính. Việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn số 109:2017/ BTTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân 

phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một tiền đề quan trọng trong việc tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hệ thống thông tin của các bộ, ban ngành, địa phương kết nối và chia 

sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian tới khi cơ sở dữ liệu quốc gia này 

đi vào vận hành. 

1) Phạm vi, đối tượng áp dụng  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ 

liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống 

thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân.  

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cơ 

quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu 

thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để trao đổi dữ liệu công dân. 

 

2) Quy định kỹ thuật cụ thể  

Quy định chung 

1. Thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân: phải mã hóa bằng ngôn ngữ XML; tuân thủ và 

tham chiếu tường minh đến lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (minh họa tại Phụ lục 

Đ QCVN 109:2017/BTTTT). Trong đó, tham chiếu tường minh là chỉ rõ không gian tên của 

lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trong thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân và sử 

dụng các thẻ được khai báo trong lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân để mã hóa dữ 

liệu.  

2. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân: được quy định chi tiết tại mục 2.3 QCVN 

109:2017/BTTTT; phải được mô tả bằng lược đồ XML và tham chiếu đến lược đồ dữ liệu công 

dân. 

3. Lược đồ dữ liệu công dân: phải được chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân; được mô 

tả bằng lược đồ XML quy định tại Phụ lục C QCVN 109:2017/BTTTT. Việc chuyển đổi mô 

hình dữ liệu công dân thành lược đồ dữ liệu công dân được quy định tại Phụ lục B QCVN 

109:2017/BTTTT. 



4. Mô hình dữ liệu công dân: mô tả cấu trúc dữ liệu của công dân theo quy định tại mục 

2.2 QCVN 109:2017/BTTTT và Phụ lục A QCVN 109:2017/BTTTT. 

Mô hình dữ liệu công dân 

1, Mô hình dữ liệu công dân được mô tả bằng các cấu trúc dữ liệu quy định tại mục 2.2.3 

QCVN 109:2017/BTTTT và các kiểu dữ liệu được quy định tại mục 2.2.4 QCVN 

109:2017/BTTTT. 

2, Các thuộc tính không có quyền trao đổi trong dữ liệu công dân giữa các hệ thống thông 

tin (do yếu tố phân quyền, bảo mật) thì dữ liệu của thuộc tính đó sẽ không được mã hóa (nhận số 

lượng xuất hiện bằng 0 của các giá trị thuộc tính tương ứng) 

Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân 

Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân quy định cấu trúc thông điệp dữ liệu công 

dân. Định dạng của thông điệp dữ liệu công dân được trao đổi giữa các hệ thống thông tin được 

quy định như Hình 1. 

Thông điệp dữ liệu dân cư được trao đổi

<dc:CongdanCollection 

MaDonViHanhChinh

ThoiDiemDuLieu

GhiChu

….

<dc:Congdan

<dc:Congdan

Phần bao của thông điệp dữ liệu công dân

Thông điệp dữ liệu công dân

Phần các thuộc tính cho thông điệp dữ liệu

Phần dữ liệu của một công dân

 

SoCongDan

 
 (CHÚ THÍCH: Phần bao của thông điệp dữ liệu công dân phụ thuộc vào phương thức và giao thức được sử dụng 

để trao đổi) 

Hình 1. Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân 

 

Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân quy định tại Phụ lục D  

QCVN 109:2017/BTTTT và chứa phần tử gốc CongdanCollection. Phần tử gốc 

CongdanCollection chứa các phần tử dữ liệu Congdan được trao đổi trong thông điệp dữ liệu. 

Các phần tử dữ liệu CongDan trong phần tử gốc CongdanCollection có thể không xuất hiện hoặc 

xuất hiện theo tuần tự nhiều lần phụ thuộc phạm vi dữ liệu trao đổi và được mã hóa theo lược đồ 

dữ liệu công dân quy định tại Phụ lục C QCVN 109:2017/BTTTT và mô hình dữ liệu công dân 

(mục 2.2 QCVN 109:2017/BTTTT). 

Lược đồ dữ liệu công dân  



 
 

Hình 2. Lược đồ dữ liệu công dân mô tả cấu trúc dữ liệu của CongDan và các cấu trúc, kiểu dữ liệu liên quan 

Thông điệp dữ liệu dân cư được trao đổi

<dc:CongdanCollection 

MaDonViHanhChinh

ThoiDiemDuLieu

GhiChu

….

<dc:Congdan

<dc:Congdan

Phần bao của thông điệp dữ liệu công dân theo 
giao thức sử dụng hoặc nội dung của tệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu 
công dân

Phần các thuộc tính cho 
thông điệp dữ liệu

Phần dữ liệu của một 
công dân

 <xsd:CongdanCollection 

MaDonViHanhChinh

ThoiDiemDuLieu

GhiChu

….

<xsd:CongdanStructure

-SoDinhDanh[0..1] : SoDinhDanh
-GioiTinh[1] : GioiTinh
-DanToc[0..1] : DanToc
-TonGiao[0..1] : TonGiao
-TinhTrangHonNhan[0..1] : TinhTrangHonNhan
-NhomMau[0..1] : NhomMau

«struct»
CongDan

-Ho[1] : string
-ChuDem[0..*] : string
-Ten[1] : string

«struct»
HoVaTen

1

-H
o

V
aT

e
n

1

1

-NgayThangNamSinh

0..1

«struct»
ThoiGian

«type»
Nam

«type»
NgayThangNam

1

-NoiDangKyKhaiSinh

0..1

-MaDonViHanhChinh[0..1] : MaDonViHanhChinh
-ChiTiet[0..1] : string
+QuocGia[0..1] : QuocGia

«struct»
DiaChi

1

-Q
ue

Q
ua

n 0..1

1

-T
h

uo
n

gT
ru 0..1

«type»
QuocGia

1

-Q
u

o
cT

ic
h

1..*

-QuanHe[1] : QuanHe

«struct»
ChuHo

1

-HoVaTen

1

1 -ChuHo1

«type»
SoDinhDanh

«type»
SoChungMinhNhanDan

1

-S
o

D
in

hD
an

h

1

1

-SoChungMinhNhanDan1

Lựa chọn một

-TrangThai[1] : LoaiTrangThai

«struct»
TrangThai

1

-T
h

o
iG

ia
n

0..11

-TrangThai 0..1

Lựa chọn một

«struct»
NguoiThan

1

-NguoiDaiDien

0..1

1

-M
e 0..1

1

-VoChong

0..1

1

-C
ha

0..1

1-HoVaTen

1

1

-SoChungMinhNhanDan

1

1

-Q
u

o
cT

ic
h 1..*

1

-SoDinhDanh

1

Lựa chọn một

1

-N
ga

yT
ha

ng
N

am

1

1

-N
am

1

{Kiểu số
Min: 1900
Max: 2399 }

{Kiểu string
Chấp nhận 9 hoặc 12 ký tự
Chỉ chứa số 0-9}

{Kiểu string
12 chữ số}

{Kiểu ngày
Min: 1/1/1900
Max: 31/12/2399 }

1

-N
o

iO
H

ie
nT

ai 0..1

+LaChuHo[1] : Boolean = true

«struct»
HoKhau

1

-ChuHo

0..1

Lựa chọn một trong hai 
thuộc tính LaChuHo 
hoặc ChuHo

MÔ HÌNH DỮ LIỆU CÔNG DÂN (UML)

(cho một công dân)

LƯỢC ĐỒ DỮ LIỆU CÔNG DÂN

(Cho một công dân)

Quy định triển khai cấu trúc dữ liệu công dân

Quy định cấu trúc

CongDan

CongDan

Tham chiếu kiểu

 

PHẦN DỮ LIỆU (XML)

LƯỢC ĐỒ THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN

Quy định cấu trúc

Quy định cấu trúc

Tham chiếu không gian tên

PHẦN LƯỢC ĐỒ (XSD)
 

 

Hình 3. Mô hình tổng thể cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 



3) Phương pháp đánh giá tuân thủ  

a) Đối với phương thức trao đổi qua dịch vụ web: trích xuất lược đồ dữ liệu trong mô tả 

dịch vụ bằng ngôn ngữ WSDL được công khai kèm theo dịch vụ web để kiểm tra sự tuân thủ 

lược đồ dữ liệu. 

b) Đối với các phương thức trao đổi khác hoặc phương thức trao đổi qua dịch vụ web 

không thể hiện đầy đủ nội dung thông điệp dữ liệu chứa dữ liệu công dân: sử dụng toàn bộ thông 

điệp dữ liệu trao đổi để kiểm tra sự tuân thủ:  

a. Thu nhận và kiểm tra sự phù hợp của lược đồ được chỉ định và tham chiếu trong nội 

dung thông điệp dữ liệu XML qua không gian tên của lược đồ XML. 

b. Kiểm tra sự nhất quán và không lỗi đối với tệp dữ liệu XML được thu nhận; kiểm tra sự 

tuân thủ và tham chiếu tường minh giữa dữ liệu XML và lược đồ XML. 

c) Nếu lược đồ dữ liệu sử dụng để trao đổi dữ liệu, thông điệp dữ liệu được trao đổi phù 

hợp với các quy định tại Mục 2 và các phụ lục bắt buộc của quy chuẩn này thì kết luận là đạt. 

d) Trường hợp lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng để 

bổ sung các thuộc tính trao đổi không được quy định tại mục 2.3 QCVN 109:2017/BTTTT 

(dc:CongdanCollection), lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng 

phải tham chiếu (kế thừa) tới lược đồ dữ liệu công dân và không định nghĩa lại cấu trúc dữ liệu 

công dân (dc:Congdan) thì kết luận là đạt. 

4) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  

Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 

có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà 

nước theo quy định. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thực hiện công bố 

hợp quy hệ thống thông tin của mình phù hợp với Quy chuẩn này.  

5) Tổ chức triển khai 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017. Cục 

Tin học hóa thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị chuyên 

trách về công nghệ thông tin của các cơ quan cấp Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông, trong 

phạm vi của mình, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia này./. 
 


