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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 THÔNG THÔNG TIN CÓ QUY MÔ VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI TỪ TRUNG ƯƠNG TỚI ĐỊA PHƯƠNG 

Công bố lần 1: Ngày 18 tháng 9 năm 2015. 

TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

I Các Hệ thống thông tin đã triển khai xong (35) 
 

1 

Bộ Công an Xây dựng hệ thống CSDL quản lý 

tai nạn giao thông đường bộ quốc 

gia 

Cục cảnh sát 

giao thông 

Quản lý tai nạn 

giao thông 

Đã triển 

khai xong 

2005     

2 
Bộ Công an Xây dựng CSDL đăng ký xe Cục cảnh sát 

giao thông 

Quản lý phương 

tiện 

Đã triển 

khai xong 

2005     

3 

Bộ Tài chính Nâng cấp, triển khai hệ thống trao 

đổi thông tin thu NSNN và thanh 

toán song phương với các ngân 

hàng thương mại 

Cục CNTT - 

Kho bạc Nhà 

nước 

Hệ thống thanh 

toán 

Đã triển 

khai xong 

2012-2014 NSNN   

4 

Bộ Tài chính Hệ thống Quản lý Vật tư hàng 

hóa, kho tàng dự trữ nhà nước 

Cục CNTT - 

Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước 

Quản lý vật tư 

hàng hóa của 

ngành Dự trữ 

Đã triển 

khai xong 

Hoàn thành, 

sử dụng 

năm 2012 

NSNN   

5 

Bộ Tài chính Triển khai thủ tục Hải quan điện 

tử 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Hải quan điện 

tử 

Đã triển 

khai xong 

2009-2011 NSNN Bổ sung theo 

QĐ 1605/QĐ-

TTg; 714/QĐ-

TTg 



2 
 

TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

6 

Bộ Tài chính Nâng cấp, triển khai hệ thống 

thông quan điện tử theo mô hình 

xử lý tập trung cấp Tổng cục 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Ứng dụng trong 

công tác thực 

hiện thủ tục hải 

quan điện tử, 

kiểm tra, giám 

sát hải quan đối 

với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập 

khẩu 

Đã triển 

khai xong 

2012-2014 NSNN   

7 

Bộ Tài chính Nâng cấp, triển khai hệ thống Kế 

toán thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu theo mô hình xử lý tập trung 

cấp Tổng cục 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Ứng dụng trong 

công tác kế toán 

thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu 

và công tác 

quản lý, theo 

dõi nợ thuế của 

Ngành Hải quan 

Đã triển 

khai xong 

2012-2014 NSNN   

8 

Bộ Tài chính Hệ thống thông tin quản lý cơ sở 

dữ liệu giá tính thuế 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Ứng dụng trong 

công tác quản 

lý giá tính thuế 

của Ngành Hải 

quan 

Đã triển 

khai xong 

2012-2014 NSNN   

9 

Bộ Tài chính Thuê dịch vụ thực hiện chuyển 

đổi, tập trung dữ liệu phục vụ 

triển khai hệ thống 

VNACCS/VCIS 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Xây dựng công 

cụ chuyển đổi 

dữ liệu và thực 

hiện việc 

chuyển đổi dữ 

liệu của các hệ 

thống nghiệp vụ 

cho các Cục 

Đã triển 

khai xong 

Hoàn thành 

2014 

NSNN   
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

Hải quan tỉnh, 

thành phố tập 

trung tại TCHQ 

10 

Bộ Tài chính Thống kê thuế, kim ngạch theo 

mặt hàng 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Ứng dụng trong 

lĩnh vực thống 

kê thuế, kim 

ngạch   

Đã triển 

khai xong 

20114-2015 NSNN   

11 

Bộ Tài chính Hệ thống hỗ trợ khai thuế 

(HTKK) 

Cục CNTT - 

Tổng cục 

Thuế 

Kê khai thuế 

điện tử 

Đã triển 

khai xong 

      

12 

Bộ Tài chính Hệ thống khai thuế qua mạng 

(iHTKK) 

Cục CNTT - 

Tổng cục 

Thuế 

Kê khai thuế 

điện tử 

Đã triển 

khai xong 

  NSNN Theo QĐ 

1605/QĐ-

TTg: Xây 

dựng và triển 

khai hệ thống 

nộp tờ khai 

thuế qua 

mạng Internet 

13 

Bộ Tài chính Phần mềm cấp mã số đơn vị có 

quan hệ với ngân sách nhà nước. 

Cục Tin học 

và Thống kê 

Tài chính 

Cấp và quản lý 

mã số đơn vị có 

quan hệ với 

ngân sách, mã 

giao dịch với cơ 

quan kho bạc 

Đã triển 

khai xong 

2008     

14 

Bộ Tài chính Chương trình quản lý ngân sách 

Nhà nước 

Cục Tin học 

và Thống kê 

Tài chính 

Quyết toán 

ngân sách 

Đã triển 

khai xong 

  NSNN   

15 
Bộ Tài chính Phần mềm Quản lý đăng ký tài 

sản nhà nước  

Cục Quản lý 

công sản 

Quản lý công 

sản 

Đã triển 

khai xong 

2009 NSNN   
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

16 
Bộ Tài chính Hệ thống quản lý giá thị trường 

hàng hóa dịch vụ 

Cục Quản lý 

giá 

  Đã triển 

khai xong 

2008 NSNN   

17 

Bộ Công 

Thương 

Bản đồ số hóa chợ trên phạm vi cả 

nước 

Vụ Thị 

trường trong 

nước 

Quy hoạch Đã triển 

khai xong 

      

18 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn  

HTTT thị trường nông lâm thủy 

sản 

Trung tâm 

Tin học và 

Thống kê 

Xúc tiến thương 

mại 

Đã triển 

khai xong 

  ADB và 

NSNN 

  

19 

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 

Trung tâm 

Tin học và 

Thống kê 

Thống kê Đã triển 

khai xong 

2010 NSNN   

20 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Hệ thống thông tin quốc gia về 

đầu tư nước ngoài 

Cục Đầu tư 

nước ngoài 

Đầu tư nước 

ngoài 

Đã triển 

khai xong 

2010-2012 NSNN Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

21 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 

Cục Quản lý 

đăng ký kinh 

doanh 

Đăng ký doanh 

nghiệp 

Đã triển 

khai xong 

2008-2013 ODA   

22 
Bộ Nội vụ Hệ thống thông tin chức sắc tôn 

giáo 

Ban Tôn giáo 

Chính phủ 

Tôn giáo Đã triển 

khai xong 

2011-2014 NSNN   

23 
Bộ Nội vụ Hệ thống thông tin cơ sở thờ tự 

tôn giáo 

Ban Tôn giáo 

Chính phủ 

Tôn giáo Đã triển 

khai xong 

2011-2014     

24 

Bộ Y tế Hệ thống quản lý dữ liệu về môi 

trường y tế 

Cục Quản lý 

môi trường Y 

tế 

Quản lý chất 

thải y tế 

Đã triển 

khai xong 

2013     
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

25 

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 

Cục Phòng, 

chống 

HIV/AIDS 

Lĩnh vực 

phòng, chống 

HIV/AIDS 

Đã triển 

khai xong 

      

26 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Hệ thống Website tên miền: 

quacert.gov.vn và qcvn.gov.vn 

Trung tâm 

Chứng nhận 

Phù hợp  

Quản lý thông 

tin chứng nhận 

Đã triển 

khai xong 

  Tự thực 

hiện 

  

27 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Hệ thống thông tin về mã số mã 

vạch (MSMV) gồm: 

- Phần mềm quản lý thành viên sử 

dụng MSMV 

- Website GS1 Việt Nam 

- Trang thông tin doanh nghiệp sử 

dụng MSMV (GEPIR) 

Viện Tiêu 

chuẩn chất 

lượng Việt 

Nam - Tổng 

cục Đo lường 

chất lượng 

 - Quản lý 

thông tin về 

doanh nghiệp 

và thương phẩm 

sử dụng MSMV 

- Cung cấp 

thông tin, tài 

liệu hướng dẫn 

liên quan đến tổ 

chức và hoạt 

động MSMV 

Đã triển 

khai xong 

      

28 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Kế toán giao dịch Cục Công 

nghệ tin học 

Kế toán tài 

chính 

Đã triển 

khai xong 

  Tự thực 

hiện 

  

29 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Quản lý phát hành và kho quỹ tập 

trung 

Cục Công 

nghệ tin học 

Phát hành và 

kho quỹ 

Đã triển 

khai xong 

  Tự thực 

hiện 

  

30 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Báo cáo tài chính Cục Công 

nghệ tin học 

Chính sách tiền 

tệ 

Đã triển 

khai xong 

  Tự thực 

hiện 
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

31 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Quản lý quỹ tín dụng nhân dân tập 

trung 

Cục Công 

nghệ tin học 

Thanh tra, giám 

sát 

Đã triển 

khai xong 

  Vốn đầu tư 

xây dựng cơ 

bản và mua 

sắm tài sản 

cố định của 

NHNN 

  

32 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Quản lý văn bản và điều hành tác 

nghiệp 

Văn phòng Điều hành nội 

bộ 

Đã triển 

khai xong 

  Vốn đầu tư 

xây dựng cơ 

bản và mua 

sắm tài sản 

cố định của 

Ngân hàng 

Nhà nước. 

  

33 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Quản lý tài sản cố định, công cụ 

lao động và văn phòng phẩm tập 

trung 

Cục Công 

nghệ tin học 

Điều hành nội 

bộ 

Đã triển 

khai xong 

  Vốn đầu tư 

xây dựng cơ 

bản và mua 

sắm tài sản 

cố định của 

NHNN 

  

34 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Thông tin tín dụng Trung tâm 

thông tin tín 

dụng 

Tín dụng Đã triển 

khai xong 

      

35 

Văn phòng 

Chính phủ 

Hệ thống thông tin theo dõi tình 

hình thực hiện chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Cổng Thông 

tin Chính phủ 

Phục vụ chỉ đạo 

và điều hành 

của Chính phủ, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Đã triển 

khai xong 

2014 Thuê 

DVCNTT 
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

II Các hệ thống thông tin đang triển khai (29) 

 

36 

Bộ Quốc 

phòng 

Hệ thống thông tin về liệt sỹ, 

thương bệnh binh 

Cục chính 

sách - Tổng 

cục Chính trị 

  Đang 

triển khai 

2013-2015   Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

37 

Bộ Công an Đề án Hộ chiếu điện tử Tổng cục An 

ninh 

cấp phát và 

quản lý hộ 

chiếu điện tử 

Đang 

triển khai 

Đã phê duyệt 

dự án DATP-

01 tại QĐ 

4913/QĐ-

BCA-H41; 

DATP-02 

đang lấy ý 

kiến các Bộ, 

ngành liên 

quan 

  Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

38 

Bộ Công an Dự án Sản xuất, cấp và quản lý 

chứng minh nhân dân 

Tổng cục 

Cảnh sát 

Cấp/quản lý 

chứng minh 

nhân dân 

Đang 

triển khai 

Quý 

III/2015 kết 

thúc giai 

đoạn 1, triển 

khai giai 

đoạn 2 

  Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

39 

Bộ Công an Dự án Hiện đại hóa các Trung tâm 

thông tin chỉ huy CSGT đường bộ 

Cục cảnh sát 

giao thông 

Nâng cao năng 

lực quản lý 

ATGT 

Đang 

triển khai 

Từ 2013     

40 

Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin về VBQPPL 

thống nhất từ TW đến địa phương 

Cục CNTT Xây dựng, ban 

hành, kiểm tra, 

rà soát, hệ 

thống hóa, hợp 

nhất VBQPPL 

Đang 

triển khai 

2012-2015 NSNN Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

41 

Bộ Tư pháp Hệ thống CSDL quốc gia về thủ 

tục hành chính 

Cục CNTT; 

Cục kiếm 

soát TTHC 

Kiểm soát 

TTHC 

Đang 

triển khai 

 - Xây dựng 

2009, nâng 

cấp 2013. 

- Xây dưng 

bản mới 

2015, triển 

khai 2015 

NSNN + 

Tài trợ 

nước ngoài 

Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

42 
Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp Cục CNTT Lý lịch tư pháp Đang 

triển khai 

2011-2020 NSNN   

43 
Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin quốc tịch Cục CNTT Quốc tịch Đang 

triển khai 

2011-2020 NSNN   

44 

Bộ Tài chính Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài 

chính 

Cục Tin học 

và Thống kê 

Tài chính 

  Đang 

triển khai 

    Bổ sung theo 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg; 

714/QĐ-TTg 

45 

Bộ Tài chính Phát triển hệ thống quản lý kiểm 

soát thanh toán vốn đầu tư trên 

mạng diện rộng (ĐTTC) 

Cục CNTT - 

Kho bạc Nhà 

nước 

Hệ thống kế 

toán, kiểm soát 

chi 

Đang 

triển khai 

  NSNN   

46 

Bộ Tài chính Triển khai mở rộng hệ thống 

thanh toán liên ngân hàng 

Cục CNTT - 

Kho bạc Nhà 

nước 

Hệ thống thanh 

toán 

Đang 

triển khai 

2013-2016 NSNN   

47 

Bộ Tài chính Nâng cấp và triển khai chương 

trình thanh toán điện tử liên kho 

bạc trong điều kiện vận hành 

TABMIS 

Cục CNTT - 

Kho bạc Nhà 

nước 

Hệ thống thanh 

toán 

Đang 

triển khai 

Từ 2015-

2016: Triển 

khai thi 

công, hoàn 

thành đi vào 

sử dụng.2 

năm 

NSNN   
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

48 

Bộ Tài chính Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dự trữ 

Nhà nước  

Cục CNTT - 

Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước 

Quản lý CSDL 

của ngành Dự 

trữ 

Đang 

triển khai 

2014-2015     

49 

Bộ Tài chính Hệ thống thông tin quản lý rủi ro 

ngành Hải Quan 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Ứng dụng trong 

lĩnh vực quản lý 

rủi ro, hỗ trợ 

đánh giá rủi ro, 

phân luồng tự 

động và đưa 

vào chỉ dẫn 

kiểm tra hải 

quan. 

Đang 

triển khai 

      

50 

Bộ Tài chính Xây dựng, triển khai hệ thống 

thông tin phục vụ triển khai cơ 

chế hải quan một cửa quốc gia 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Hệ thống triển 

khai để đáp ứng 

yêu cầu kết nối 

với doanh 

nghiệp và các 

Bộ, Ngành có 

liên quan trong 

việc cấp phép 

và các chứng từ 

thuộc bộ hồ sơ 

hải quan để 

thông quan cho 

hàng hóa xuất 

khẩu/nhập 

khẩu/quá cảnh; 

phương tiện vận 

tải xuất 

cảnh/nhập 

cảnh/quá cảnh.  

Đang 

triển khai 

2014-2016 NSNN   



10 
 

TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

51 

Bộ Tài chính Xây dựng hệ thống thông tin quản 

lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn 

thuế 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Ứng dụng trong 

lĩnh vực quản lý 

miễn thuế, giảm 

thuế, hoàn thuế 

Đang 

triển khai 

2014-2016 NSNN   

52 

Bộ Tài chính Xây dựng hệ thống thông tin hỗ 

trợ ra quyết định nghiệp vụ giai 

đoạn I 

Cục CNTT & 

Thống kê Hải 

quan - Tổng 

cục Hải quan 

Cung cấp các 

báo cáo nhanh 

cho lãnh đạo 

Tổng cục phục 

vụ báo cáo Bộ 

Tài chính và 

các cơ quan 

lãnh đạo nhà 

nước; hỗ trợ ra 

quyết định cho 

lãnh đạo Hải 

quan các cấp. 

Đang 

triển khai 

2014-2016 NSNN   

53 

Bộ Tài chính Ứng dụng quản lý thuế tập trung Cục CNTT - 

Tổng cục 

Thuế 

Quản lý thuế Đang 

triển khai 

2014-2015 NSNN   

54 

Bộ Tài chính Ứng dụng nộp thuế điện tử Cục CNTT - 

Tổng cục 

Thuế 

HTTT nộp thuế 

điện tử 

Đang 

triển khai 

05/2015 

hoàn thành 

NSNN   

55 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  

(http://muasamcong.mpi.gov.vn) 

Cục Quản lý 

đấu thầu 

Quản lý đấu 

thầu 

Đang 

triển khai 

2009-2028 

(2009-2011: 

thí điểm) 

NSNN + 

KOICA 

PPP 

Theo 

1605/QĐ-

TTg 

56 

Bộ Nội vụ CSDL về cán bộ, công chức, viên 

chức và cán bộ, công chức cấp xã 

Viện Khoa 

học Tổ chức 

Nhà nước 

Quản lý 

CBCCVC và 

CBCC cấp xã 

Đang 

triển khai 

      



11 
 

TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

57 
Bộ Y tế Hệ thống thông tin quản lý tiêm 

chủng dịch vụ 

Cục Y tế dự 

phòng 

Y tế dự phòng Đang 

triển khai 

      

58 

Bộ Y tế Hệ thống báo cáo thống kê hoạt 

động phòng, chống HIV/AIDS 

Cục Phòng, 

chống 

HIV/AIDS 

Lĩnh vực 

phòng, chống 

HIV/AIDS 

Đang 

triển khai 

      

59 

Bộ Y tế Cổng Thông tin điện tử và hệ 

thống các dịch vụ hành chính 

công trực tuyến 

Cục Quản lý 

Dược 

Quản lý nhà 

nước về Dược, 

Mỹ phẩm 

Đang 

triển khai 

      

60 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

CSDL quốc gia về TNMT Cục CNTT TNMT Đang 

triển khai 

    Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

61 

Thanh tra 

Chính phủ 

CSDL quốc gia về Khiếu nại tố 

cáo 

Trung tâm 

thông tin 

tiếp công dân 

và khiếu nại tố 

cáo 

Đang 

triển khai 

2013-2016 NSNN   

62 

Văn phòng 

Chính phủ 

Hệ thống quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc 

Cổng Thông 

tin Chính phủ 

Phục vụ chỉ đạo 

và điều hành 

của Chính phủ, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Đang 

triển khai 

2013 Thuê 

DVCNTT 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg: HTTT 

chỉ đạo, điều 

hành của 

Chính phủ 

63 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 

Phần mềm quản lý các hoạt động 

nghiệp vụ BHXH 

Ban Quản lý 

các phần 

mềm nghiệp 

vụ 

Ngành BHXH Đang 

triển khai 

2011-2016 quỹ phát 

triển sự 

nghiệp và 

vốn đầu tư 

xây dựng cơ 

bản 
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

64 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 

Phần mềm giao dịch BHXH điện 

tử 

Trung tâm 

CNTT 

ngành BHXH Đang 

triển khai 

Quý I/2015-

Quý II/2015 

Chi quản lý 

bộ máy của 

BHXH Việt 

Nam 

  

III Các hệ thống thông tin dự định triển khai (19) 
 

65 
Bộ Công an Dự án CSDL quốc gia về dân cư Tổng cục 

Cảnh sát 

quản lý dân cư Dự định 

triển khai 

Từ 2016     

66 

Bộ Tư pháp Hệ thống CSDL hộ tịch toàn quốc Cục CNTT Hộ tịch Dự định 

triển khai 

Theo lộ 

trình triển 

khai Đề án 

CSDL điện 

tử toàn quốc 

được phê 

duyệt, dự 

kiến 2015-

2020 

NSNN   

67 

Bộ Tư pháp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính, kết quả giải 

quyết TTHC tại các cấp chính 

quyền 

Cục CNTT Kiểm soát 

TTHC 

Dự định 

triển khai 

dự kiến 

2015-2020 

NSNN   

68 

Bộ Tài chính Hệ thống thông tin báo cáo Dự trữ 

nhà nước 

Cục CNTT - 

Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước 

Quản lý thông 

tin báo cáo của 

ngành Dự trữ 

Dự định 

triển khai 

2015-2016 NSNN   

69 

Bộ Tài chính Phần mềm kế toán Dự trữ quốc 

giá 

Cục CNTT - 

Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước 

Quản lý kế toán 

nội bộ của 

ngành Dự trữ 

Dự định 

triển khai 

2015-2016 NSNN   
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

70 

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 

    Bổ sung theo 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg; 

714/QĐ-TTg 

71 

Bộ Xây dựng HTTT thống kê về xây dựng Trung tâm 

Thông tin 

Thống kê xây 

dựng 

Dự định 

triển khai 

2015-2016   Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

72 

Bộ Xây dựng HTTT về nhà ở và thị trường Bất 

động sản 

Cục Quản lý 

nhà và thị 

trường bất 

động sản 

Quản lý nhà và 

thị trường bất 

động sản 

Dự định 

triển khai 

2016-2018     

73 

Bộ Xây dựng Hệ thống thông tin cấp chứng chỉ 

hoạt động xây dựng 

Cục Quản lý 

hoạt động 

xây dựng 

Quản lý hoạt 

động xây dựng 

Dự định 

triển khai 

2016-2018     

74 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 

về thông tin đối ngoại 

Cục Phát 

thanh truyền 

hình và thông 

tin điện tử 

Thông tin đối 

ngoại 

Dự định 

triển khai 

2016     

75 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự 

án đầu tư 

    Dự định 

triển khai 

2016-2020   Bổ sung theo 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg;  

76 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp 

    Dự định 

triển khai 

2016-2020   Bổ sung theo 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg 
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

77 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống 

kế tổng hợp về dân số 

    Dự định 

triển khai 

2016-2020   Bổ sung theo 

QĐ 714/QĐ-

TTg 

78 

Bộ Y tế Xây dựng dịch vụ tư vấn y tế, 

khám chữa bệnh từ xa 

Cục CNTT Quản lý khám 

chữa bệnh 

Dự định 

triển khai 

2016-2020   Bổ sung theo 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

79 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Cổng thông tin TBT Việt Nam Văn phòng 

TBT Việt 

Nam 

Hoạt động 

thông báo và 

hỏi đáp thực thi 

nghĩa vụ thành 

viên WTO và 

chuẩn bị cho 

việc đáp ứng 

các yêu cầu mới 

phát sinh từ 

những Hiệp 

định thương 

mại tự do mà 

Việt Nam 

đã/đangđàm 

phán  

Dự định 

triển khai 

2015-2017 Sự nghiệp 

KHCN 

2015-2017 

  

80 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia Cục CNTT Đất đai Dự định 

triển khai 

2016-2020   Bổ sung theo 

QĐ 714/QĐ-

TTg 
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TT 
Tên Bộ, 

ngành 
Tên Hệ thống thông tin 

Đơn vị chủ 

trì triển khai 

Lĩnh vực quản 

lý 

Hiện 

trạng 

triển 

khai 

Thời gian 

hoàn 

thành/triển 

khai 

Nguồn vốn Ghi chú 

81 

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) 

Cục CNTT TNMT Dự định 

triển khai 

2016-2017 NSNN Thuộc QĐ 

1605/QĐ-

TTg 

82 

Văn phòng 

Chính phủ 

Cổng Thông tin điện tử 4 cấp Cổng Thông 

tin Chính phủ 

Phục vụ chỉ đạo 

và điều hành 

của Chính phủ, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Dự định 

triển khai 

2015 Thuê 

DVCNTT 

QĐ 

1605/QĐ-

TTg: Mở 

rộng, hoàn 

thiện Cổng 

thông tin điện 

tử Chính phủ, 

tích hợp các 

dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

trên Internet 

83 

Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo 

hiểm 

    Dự định 

triển khai 

2016-2020   Bổ sung theo 

QĐ 714/QĐ-

TTg 

 

Ghi chú: Danh mục các Hệ thống thông tin được cập nhật từ các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật 

và thông báo khi có sự thay đổi. 

 


