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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 1 

BÁO CÁO KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 (Kèm Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 682/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tư pháp) 

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư 
Thời 

gian t/h 

Tổng mức đầu 

tư 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Hiện trạng 

1 

Dự án Thí điểm thiết lập 

Hệ thống thông tin đăng ký 

và quản lý hộ tịch 

Xây dựng phần mềm đăng ký hộ tịch 

dùng chung tại các cơ quan đăng ký 

hộ tịch; thiết lập hệ thống thông tin 

quản lý hộ tịch điện tử từ Trung 

ương đến địa phương (cả 4 cấp chính 

quyền); triển khai thí điểm sử dụng 

phần mềm chuẩn dùng chung và 

thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch 

điện tử thí điểm tại một số địa 

phương. Chuẩn bị về mặt kỹ thuật 

cho việc triển khai đăng ký khai sinh 

kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để tiếp nhận số định danh cá 

nhân. Một mặt thiết lập cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử toàn quốc. Mặt khác, 

đánh giá sự phù hợp của phần mềm 

đăng ký hộ tịch dùng chung với 

2016 7,000,000,000 

Ngân 

sách Dự 

án 

Từ tháng 7 năm 

2017, Cục Công nghệ 

thông tin đã hoàn 

thành việc triển khai, 

áp dụng Hệ thống 

thông tin đăng ký và 

quản lý hộ tịch tại 4 

địa phương được lựa 

chọn triển khai thí 

điểm gồm Nghệ An, 

Hải Phòng, Đà Nẵng 

và TP. Hồ Chí Minh, 

đồng thời, từ tháng 

8/2020 Hệ thống đã 

tiếp tục được hoàn 

thành mở rộng triển 

khai trên phạm vi 

toàn quốc. 

2017 10,876,355,830 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư 
Thời 

gian t/h 

Tổng mức đầu 

tư 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Hiện trạng 

nghiệp vụ hộ tịch, của hệ thống 

thông tin quản lý hộ tich với nhu cầu 

quản lý. Đồng thời góp phần tạo sự 

đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trong 

công tác quản lý hộ tịch trên các 

tỉnh, thành phố được triển khai thí 

điểm. Từng bước hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu hộ tịch toàn quốc với đầy đủ 

các sự kiện hộ tịch liên quan đến 

công dân Việt Nam, sẵn sàng trao 

đổi và chia sẻ dữ liệu hộ tịch với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thúc 

đẩy quá trình xây dựng Chính phủ 

điện tử. 

2 

Triển khai Dự án “Tăng 

cường năng lực xử lý thông 

tin lưu trữ dữ liệu và đảm 

bảo an toàn thông tin cho 

Trung tâm Dữ liệu điện tử 

Bộ Tư pháp” theo lộ trình 

đã được phê duyệt 

Đảm bảo các hệ thống thông tin, 

phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu 

hiện có có thể hoạt động ổn định 

24/7/365, đáp ứng được yêu cầu 

ngày càng cao về năng lực xử lý 

thông tin, gia tăng về dung lượng lưu 

trữ dữ liệu 

2018 4,000,000,000 

Ngân 

sách Dự 

án 

Trung tâm Dữ liệu 

điện tử đã được đầu 

tư trang bị các máy 

chủ ứng dụng và máy 

chủ cơ sở dữ liệu 

chuyên dụng dùng 

cho các hệ thống cơ 

sở dữ liệu lớn tăng 

cường năng lực xử lý 

2019 6,500,000,000 
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TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư 
Thời 

gian t/h 

Tổng mức đầu 

tư 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Hiện trạng 

2020 475,000,000 

thông tin cho các hệ 

thống thông tin, phần 

mềm ứng dụng tại 

Trung tâm Dữ liệu 

điện tử Bộ Tư pháp  
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