
 BỘ NỘI VỤ 

 

Số:         /QĐ-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025,  

định hướng đến năm 2030 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;  

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng năm 2030;  

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám 

đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ (để biết); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu: VT, TTTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHIỆM VỤ 

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

A Giai đoạn 2021 - 2025 

I Hoàn thiện thể chế để phục vụ chuyển đổi số của Bộ Nội vụ 

1 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ điện 

tử; các đề án, dự án về lưu trữ tài liệu điện tử 

   

1.1 

Tham mưu Bộ Nội vụ trình Chính phủ, trình Quốc hội 

sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản 

lý tài liệu lưu trữ điện tử 

Năm 2021 - 2024 (theo Kế 

hoạch xây dựng Dự án Luật) 

Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

1

1.2 

Tham mưu Bộ Nội vụ Trình Chính phủ ban hành Nghị 

định sửa đổi Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết thi hành Luật Lưu trữ 

Theo Kế hoạch sửa đổi Luật 
Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

1.3 
Xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn 

Kho lưu trữ số  
Hoàn thành năm 2021 

Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

2 

Hoàn thành xây dựng các quy định về cấu trúc CSDL 

thành phần của các lĩnh vực chuyên ngành. Các tiêu 

chuẩn, quy định kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu dùng chung 

để trao đổi chia sẻ 

Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành 
Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 

3 
Xây dựng các cơ chế, quy chế vận hành các HTTT, 

CSDL đảm bảo duy trì vận hành 

Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành 
Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 

4

4 
Ban hành Chiến lược dữ liệu của Bộ Hoàn thành 2021 - 2025 Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 



2 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

1

5 

Quyết định thành lập Tổ công tác chuyển đổi số của Bộ 

Nội vụ. 

 
Hoàn thành năm 2021 Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 

6 

Xây dựng, ban hành văn bản quy định về mẫu phiếu 

thông tin đầu vào sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên 

chức (bao gồm cả mẫu phiếu điện tử) thống nhất trong 

toàn hệ thống chính trị thay thế mẫu 2C-BNV/2008 của 

Bộ Nội vụ và mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức 

Trung ương 

Hoàn thành 2021-2025 
Vụ Công chức – Viên 

chức 

NSNN 

2021 - 2025 

7 

Xây dựng văn bản quy định danh mục chuẩn thông tin 

và quy định kỹ thuật chia sẻ, tích hợp dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức (thay thế Quyết định số 4223/QĐ-

BNV ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ); Quy định về an toàn bảo mật thông tin đối với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

Hoàn thành 2021-2025 

Trung tâm Thông tin,  

Vụ Công chức – Viên 

chức 

NSNN 

2021 - 2025 

8 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 

17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế 

độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 

Hoàn thành 2021-2025 
Vụ Công chức – Viên 

chức 

NSNN 

2021 - 2025 

9 

Xây dựng văn bản quy định về định danh cán bộ, công 

chức, viên chức; sơ yếu lý lịch điện tử, lưu trữ điện tử 

đối với hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thẻ công 

chức điện tử 

Hoàn thành 2021-2025 

Vụ Công chức – Viên 

chức 

Trung tâm Thông tin. 

NSNN 

2021 - 2025 



3 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

10 

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút 

nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính chủ điện 

tử trong bộ máy nhà nước 

Hoàn thành 2021-2025 
Vụ Công chức – Viên 

chức 

NSNN 

2021 - 2025 

11 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo, thống kê 

ngành Nội vụ trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ  

Hoàn thành 2021-2025 
Vụ Kế hoạch – Tài 

chính 

NSNN 

2021 - 2025 

1

12 

Quyết định kiện toàn tổ chức và bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ về chuyển đổi số cho Cơ quan chuyên trách 

về CNTT của Bộ 

 

Hoàn thành năm 2021 
Các đơn vị trực thuộc 

Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

1

13 

Xây dựng quy định về chia sẻ thông tin, dữ liệu ngành 

nội vụ 

Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành 

Các đơn vị thuộc, trực  

thuộc Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

II Đầu tư xây dựng, vận hành có hiệu quả Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Nội vụ 

1 
Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT đảm bảo đủ 

năng lực để vận hành Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

Đảm bảo nền tảng để vận hành 

có hiệu quả và khả năng xử lý 

thông tin của Chính phủ điện 

tử Bộ Nội vụ 

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 

2 

Vận hành và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ 

Nội vụ, tăng cường khả năng tích hợp các hệ thống 

thông tin bảo đảm vận hành an toàn trong các tình 

huống 

Đảm bảo hiệu quả hoạt động 

của Chính phủ điện tử Bộ Nội 

vụ 

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 



4 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

3

3 

Cấu trúc lại Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ theo 

hướng bổ sung thêm các chuyên mục về công tác 

chuyển đổi số của Bộ Nội vụ 

Đảm bảo hiệu quả hoạt động 

của Chính phủ điện số Bộ Nội 

vụ 

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 

4 

Cập nhật việc tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị 

quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 

và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

4

5 

Rà soát, tái cấu trúc hạ tầng CNTT của Bộ Nội 

vụ” để nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng CNTT của 

Bộ Nội vụ  

Nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng hạ tầng CNTT của Bộ 

Nội vụ, tránh đầu tư trùng lặp, 

lãng phí  

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

III Xây dựng hệ thống CSDL số của Bộ Nội vụ phục vụ công tác quản lý, điều hành 

1 

Xây dựng khai thác vận hành Đề án CSDL quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 

nước. 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Vụ Công chức, viên 

chức 

Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 

2 

Xây dựng khai thác vận hành hệ thống thông tin, báo 

cáo của Bộ Nội vụ kết nối với hệ thống thông tin báo 

cáo của Chính phủ 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 



5 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

3 
Đề án xây dựng và triển khai thực hiện thẻ Công chức 

điện tử. 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 

4 
Xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, CSDL 

chuyên ngành của Bộ Nội vụ 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 

5 
Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ Nội 

vụ (LGSP) kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với NGSP: 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 

7

6 

Xây dựng Cổng công bố dữ liệu mở của Bộ Nội vụ 

nhằm cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu Bộ Nội vụ 

Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ 

đạt và vượt các mục tiêu được 

ban hành trong Nghị quyết 

17/NQ ngày 07/03/2019 của 

Chính phủ  

Trung tâm Thông tin 
NSNN 

2021 - 2025 

7 

Số hóa thông tin, dữ liệu về cải cách hành chính: Báo 

cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng, năm; Chỉ số cải 

cách hành chính (ParIndex) hàng năm; Chỉ số đo lường 

sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan nhà nước hàng năm (SIPAS),… 

Số hóa 100% thông tin, dữ liệu 

về công cải cách hành chính 

Vụ Cải cách hành 

chính 

NSNN 

2021 - 2025 



6 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

8 

Vận hành, quản trị, nâng cấp Hệ thống bồi dưỡng trực 

tuyến nghiệp vụ (e-Learning) về cải cách hành chính 

cho công chức thực hiện cải cách hành chính các bộ, 

ngành, địa phương 

Nâng cấp hệ thống theo hướng 

thân thiện, dễ sử dụng với 

người dùng 

Vụ Cải cách hành 

chính 

NSNN 

2021 - 2025 

 

9 

Tổ chức triển khai các dự án, tiêu dự án, hạng mục sau 

khi Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh 

giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” được Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ phê duyệt 

Tổ chức triển khai đánh giá cải 

cách hành chính và đo lường 

sự hài lòng của người dân đối 

với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước qua Hệ 

thống ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Vụ Cải cách hành 

chính 

NSNN 

2021 - 2025 

10 Bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nội vụ Hoàn thành 2021-2025 
Vụ Kế hoạch – Tài 

chính 

NSNN 

2021 - 2025 

11 
Hệ thống phần mềm xử lý thông tin điều tra cơ sở hành 

chính 
Hoàn thành 2021-2025 

Vụ Kế hoạch – Tài 

chính 

NSNN 

2021 - 2025 

12 
Dự án: Xây dựng bản đồ tôn giáo và bản đồ cơ sở thờ 

tự tôn giáo 
Hoàn thành 2022-2025 

Ban Tôn giáo Chính 

phủ 

Đầu tư công 

2021 - 2025 

13 
Dự án: Xây dựng hệ thống bảo mật cơ sở dữ liệu và truy 

cập từ xa cổng thông tin điện tử 
Hoàn thành năm 2024 

Ban Tôn giáo Chính 

phủ 

Đầu tư công 

2021 - 2025 

14 
Dự án Kho Lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử - không gian 

trưng bày tài liệu lưu trữ quốc gia 
Hoàn thành 2021-2025 

Cục Văn thư và Lưu 

trữ Nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

15 
Xây dựng “Hệ thống thông tin quản lý công tác Hợp tác 

quốc tế của Bộ Nội vụ" 
Hoàn thành 2021-2025 Vụ Hợp tác quốc tế 

NSNN 

2021 - 2025 



7 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

16 
Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân để 

lưu trữ hồ sơ TTHC của Bộ và cung cấp bản sao điện tử 
Hoàn thành 2021-2025 Văn phòng Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

17 Xây dựng Đề án "Lưu trữ điện tử" và triển khai đề án  Hoàn thành 2021-2025 Văn phòng Bộ 
NSNN 

2021 - 2025 

18 
Cung cấp dịch vụ chia sẻ và xác thực thông tin về kết 

quả giải quyết TTHC của Bộ 
Hoàn thành 2021-2025 Văn phòng Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

1

19 

Xây dựng cơ sở dữ liệu Ngành Nội vụ và Trung tâm 

điều hành thông minh của Bộ Nội vụ IOC 
Hoàn thành 2021-2025 Văn phòng Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

20 

Xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà 

nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý 

tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ 

quan nhà nước” 

Trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, hoàn thành năm 2021 

Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

2

21 

Xây dựng tiêu chuẩn vị trí việc làm của cơ quan quản 

lý nhà nước ngành lưu trữ; đơn vị sự nghiệp lưu trữ; bộ 

phận văn thư, lưu trữ tại các cơ quan nhà nước đáp ứng 

yêu cầu thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử 

Hoàn thành 2021 - 2025 
Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

2

22 

Triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lưu trữ tài 

liệu điện tử Phông Lưu trữ nhà nước Việt Nam” 
Năm 2021 - 2025 

Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

2

23 

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công 

an, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc xây dựng và thực 

hiện các giải pháp bảo đảm xác thực, an toàn, an ninh, 

bảo mật thông tin tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan 

nhà nước 

Năm 2021 
Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 



8 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

2

24 

Điện tử hóa cơ sở dữ liệu khen thưởng lưu trữ từ 

02/9/1945 đến nay để có thể khai thác trực tuyến nhằm 

phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng 

Năm 2021 - 2025 
Ban Thi đua – Khen 

thưởng Trung ương 

NSNN 

2021 - 2025 

2

25 

Vận hành, quản trị, nâng cấp, đổi mới công nghệ của 

phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện 

tử ngành thi đua, khen thưởng trên toàn quốc” 

Hoàn thành 2021 - 2025 
Ban Thi đua – Khen 

thưởng Trung ương 

NSNN 

2021 - 2025 

2

26 

Số hóa thông tin, dữ liệu 

 
Hoàn thành 2021 - 2025 

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 
NSNN 

2021 - 2025 

IV Nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số    

1 

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng 

cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi số 

Nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức Bộ 

Nội vụ về lợi ích của chuyển 

đổi số, trang bị các kỹ năng và 

quy trình xử lý văn bản điện tử 

trong quá trình vận hành Chính 

phủ điên tử Bộ Nội vụ. 

Vụ Tổ chức cán bộ, 

Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 

2 

Hợp tác đào tạo để có được đội ngũ chuyên gia chuyển 

đổi số áp dụng trong lĩnh vực nội vụ gồm các công nghệ 

số, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, làm nòng cốt 

trong chuyển đổi số của Bộ 

Tạo ra được nguồn nhân lực 

chất lượng cao về chuyển đổi 

số  

Vụ Tổ chức cán bộ, 

Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 



9 
 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

3 

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút 

nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính phủ điện 

tử trong bộ máy nhà nước 

Xây dựng các cơ chế khuyến 

khích thu hút nhân lực chất 

lượng cao 

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

NSNN 

2021 - 2025 

3

4 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức quản lý công tác lưu trữ và công chức, viên chức 

nghiệp vụ lưu trữ đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm 

Hoàn thành 2021 - 2025 
Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

4

5 
Triển khai công tác tuyên truyền về lưu trữ điện tử Hoàn thành 2021-2025 

Cục Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

NSNN 

2021 - 2025 

6

6 

Triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số của 

Bộ Nội vụ 
Hoàn thành 2021-2025 Trung tâm Thông tin 

NSNN 

2021 - 2025 

B Định hướng đến năm 2030    

1 

Tiếp tục Hoàn thiện thể chế, văn bản pháp luật, quy 

trình tác nghiệp,… để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các 

mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi 

số của Bộ Nội vụ 

Để tạo thành nguồn CSDL số 

phục vụ cho khai thác, quản lý 

và điều hành của Bộ cũng như 

của ngành Nội vụ 

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

NSNN 

2025 - 2030 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì 

Nguồn kinh phí/ 

Thời gian  

thực hiện 

 

2 

Triển khai vận hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Nội 

vụ hướng tới Chính phủ số sau năm 2025 

Đảm bảo hiệu lực hiệu quả 

hoạt động của Chính phủ điện 

tử Bộ Nội vụ, đảm bảo năng 

lực vận hành cũng như an toàn 

an ninh mạng, các mức độ 

cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến trên các thiết bị di động 

đạt chỉ tiêu nêu trong Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định 

hướng năm 2030 

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

NSNN 

2025 - 2030 

3 
Hoàn thành xây dựng CSDL số phục vụ quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ 

Số hóa các kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền của Bộ từ văn bản giấy 

sang văn bản điện tử và ký số 

trên bản điện tử. Từng bước 

xây dựng dữ liệu lớn (Big 

Data), ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong khai thác dữ liệu 

Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ 

NSNN 

2025 - 2030 

 

 

 


