Chiu ngày 18/01/2022, Th tng Phm Minh Chính, Ch tch y ban Quc gia v chuyn i s ch trì Hi ngh trc
tuyn toàn quc trin khai án phát trin ng dng d liu v dân c, nh danh và xác thc in t phc v chuyn i s
quc gia giai on 2022-2025, tm nhìn n nm 2030.

Th tng Phm Minh Chính, Ch tch y ban Quc gia v chuyn i s ch trì Hi ngh.
Hi ngh c kt ni trc tuyn ti tr s các b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph, y ban nhân dân các tnh, thành ph trc
thuc Trung ng, phòng hp trc tuyn các qun, huyn, xã, phng, th trn.
Cùng d Hi ngh ti im cu tr s Chính ph có Phó Th tng V c am, B trng B Công an Tô Lâm, B trng, Ch nhim VPCP
Trn Vn Sn, B trng B Lao ng- Thng binh và Xã hi ào Ngc Dung, lãnh o các b, ban, ngành, c quan Trung ng.
Ngày 06/01/2022, Th tng Chính ph Phm Minh Chính ã ký ban hành Quyt nh s 06/Q-TTg phê duyt án phát trin ng
dng d liu dân c, nh danh và xác thc in t phc v chuyn i s quc gia giai on 2022-2025, tm nhìn n nm 2030.

Th trng B Công an Nguyn Duy Ngc báo cáo tóm tt ni dung ca án phát trin ng dng d liu dân c, nh danh và xác thc
in t phc v chuyn i s quc gia giai on 2021-2025, tm nhìn n nm 2030.
án ã xác nh 7 quan im ch o ln, mc tiêu chung và các mc tiêu c th cùng vi 5 nhóm nhim v, gii pháp thc hin vi l
trình ca tng nhim v trong nm 2022 và giai on 2023-2025, nh hng n nm 2030. Kèm theo ó là danh mc 25 th tc
hành chính thit yu u tiên, tích hp chia s d liu dân c phc v gii quyt th tc hành chính và danh mc 52 nhim v c th thc
hin vi phân công trách nhim và các mc thi gian hoàn thành rt c th thc hin án.
Mc tiêu tng th ca án là ng dng C s d liu quc gia v dân c, h thng nh danh và xác thc in t, th cn cc công dân gn
chíp in t trong công cuc chuyn i s quc gia n nm 2025, nh hng n nm 2030 phc v 5 nhóm tin ích nh sau: (1) Phc v
gii quyt th tc hành chính và cung cp dch v công trc tuyn; (2) Phc v phát trin kinh t - xã hi; (3) Phc v công dân s;
(4) Hoàn thin h sinh thái phc v kt ni, khai thác, b sung làm giàu d liu dân c và (5) Phc v ch o, iu hành ca lãnh o
các cp./.
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