
 

 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 

 PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN   

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(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, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

A CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN VÀ NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI  

I PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1 

Nghiên cứu, triển 

khai Dự án Đầu tư 

Hạ tầng Trung tâm 

Dữ liệu điện tử Bộ 

Tư pháp đáp ứng 

triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin 

trong Ngành Tư 

pháp 

Đề xuất phương án, giải pháp để hạ tầng 

tại Trung tâm Dữ liệu điện tử có thể đáp 

ứng việc triển khai các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu có phạm vi toàn quốc, đặc 

biệt là CSDL hộ tịch điện tử 

2021-

2025 
Cục CNTT 

- Cục ĐK 

QGGDBĐ; 

- Cục 

HTQTCT; 

- Một số 

đơn vị 

thuộc Bộ 

có liên 

quan. 

Nguồn kinh 

phí đầu tư, 

phát triển 

2 Tiếp tục triển khai 

chữ ký số cho các 
Văn bản trao đổi trên môi trường mạng Hàng Cục CNTT Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Không sử 

dụng kinh 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

đơn vị và cán bộ, 

công chức, viên 

chức có liên quan 

trực tiếp đến trao đổi 

văn bản điện tử trên 

môi trường mạng 

được ký số năm  có liên 

quan 

phí 

3 

Nâng cấp, trang bị 

máy tính cho cán bộ 

công chức để phục 

vụ công việc 

Máy tính cho cán bộ công chức, viên chức 

trong Bộ được trang bị, nâng cấp 

2022-

2025 

Văn phòng 

Bộ và các 

đơn vị thuộc 

Bộ 

Cục CNTT 

Ngân sách 

nhà nước 

4 

Tiếp tục duy trì, mở 

rộng kết nối internet 

tốc độ cao cho 

Trung tâm dữ liệu 

điện tử; Nghiên cứu, 

triển khai giải pháp 

kết nối, sử dụng 

mạng chuyên dùng 

của cơ quan Đảng, 

nhà nước 

Các đường truyền internet được kết nối 

đến Trung tâm Dữ liệu điện tử; các đường 

truyền kết nối từ Trung tâm Dữ liệu điện 

tử đến 139 Nguyễn Thái Học, Học viện 

Tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 

bảo đảm..... 

 

Thường 

xuyên 
Cục CNTT 

- Tổng cục 

THADS; 

- Cục 

ĐKQGGD

BĐ; 

- Trung 

tâm 

LLTPQG. 

Ngân sách 

nhà nước 

5 Duy trì dịch vụ thuê 

Trung tâm dữ liệu 
Hạ tầng phục vụ sao lưu dữ liệu, dự phòng Thường Cục CNTT  Ngân sách 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

điện tử dự phòng 

cho một số ứng dụng 

lớn của Bộ tại Trung 

tâm dữ liệu điện tử 

Bộ Tư pháp 

cho một số ứng dụng lớn của Bộ được duy 

trì, đảm bảo 

xuyên nhà nước 

6 

Gia hạn bảo hành 

thiết bị và hỗ trợ kỹ 

thuật cho các hạng 

mục chính của hệ 

thống tại Trung tâm 

Dữ liệu điện tử Bộ 

Tư pháp; Bảo trì sửa 

chữa hệ thống cho 

Trung tâm Dữ liệu 

điện tử Bộ Tư pháp 

đảm bảo Trung tâm 

dữ liệu hoạt động 

liên tục, thông suốt;  

Các thiết bị chính tại Trung tâm Dữ liệu 

điện tử được gia hạn, bảo hành, bảo trì, 

sửa chữa đảm bảo hoạt động thông suốt 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

7 

Trang bị nguồn điện 

dự phòng cho Trung 

tâm dữ liệu điện tử 

Bộ Tư pháp 

Nguồn điện dự phòng cho Trung tâm Dữ 

liệu điện tử Bộ Tư pháp được trang bị 
2021 Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

II PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG NỀN TẢNG 

1 

Nâng cấp phát triển 

Dịch vụ nền tảng và 

Hệ thống thư điện tử 

tại Trung tâm Dữ 

liệu điện tử Bộ Tư 

pháp 

Dịch vụ nền tảng và Hệ thống thư điện tử 

được nâng cấp, phát triển 
2021 Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

2 

Phát triển, mở rộng 

nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu Bộ 

Tư pháp (LGSP) để 

chia sẻ dữ liệu giữa 

các hệ thống thông 

tin của các cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm 

vi ngành Tư pháp và 

đóng vai trò trung 

gian phục vụ kết nối 

các hệ thống thông 

tin trong nội bộ của 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Tư 

pháp (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin của các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi ngành Tư pháp và đóng vai 

trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống 

thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành với 

địa phương với các hệ thống bên ngoài 

theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư 

pháp phiên bản 2.0 

2024-

2025 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 



5 

 

 

 

TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

Bộ, ngành với địa 

phương với các hệ 

thống bên ngoài theo 

Kiến trúc Chính phủ 

điện tử Bộ Tư pháp 

phiên bản 2.0 

III PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU 

1 
Xây dựng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử 

toàn quốc 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 

được xây dựng 

2022-

2025 

- Cục 

HTQTCT; 

- Cục 

CNTT. 

 

Nguồn kinh 

phí đầu tư, 

phát triển 

2 Xây dựng Cơ sở dữ 

liệu lưu trữ điện tử 

Cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử được xây 

dựng đáp ứng các yêu cầu về quản lý tài 

liệu lưu trữ điện tử; tài liệu, dữ liệu  điện tử 

hình thành trong ngành Tư pháp 

2021-

2023 
Cục CNTT 

- Văn 

phòng Bộ; 

- Tổng cục 

THADS. 

Ngân sách 

nhà nước 

3 
Xây dựng Cơ sở dữ 

liệu lý lịch tư pháp 

điện tử 

Nâng cấp phát triển hệ thống thông tin lý 

lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng 

CSDL tập trung, thống nhất 

2022-

2024 

- Cục 

CNTT;  

- Trung tâm 

LLTPQG. 

 
Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

4 
Nâng cấp Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về 

pháp luật 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được 

nâng cấp 

2022-

2025 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

5 

Xây dựng Cơ sở dữ 

liệu, số hóa hồ sơ 

cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao 

động tại các cơ quan 

trực thuộc Bộ Tư 

pháp, kết nối liên 

thông với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên 

chức; Xây dựng Cơ 

sở dữ liệu về nguồn 

nhân lực ngành Tư 

pháp 

Cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại các cơ 

quan trực thuộc Bộ Tư pháp được xây dựng 

và kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; 

Cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực ngành Tư 

pháp được xây dựng và triển khai 

2022-

2025 
Cục CNTT Vụ TCCB 

Ngân sách 

nhà nước 

IV PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ 

IV.1 Các ứng dụng, dịch vụ CNTT  
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

1 

Phát triển, mở rộng 

Hệ thống thông tin 

đăng ký và quản lý 

hộ tịch  

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ 

tịch được phát triển, mở rộng đảm bảo kết 

nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

cập nhật một số quy định mới có liên quan 

2021 Cục CNTT 
Cục 

HTQTCT 

Ngân sách 

nhà nước 

2 

Hoàn thiện, nâng 

cấp Phần mềm Quản 

lý quá trình thụ lý, 

tổ chức thi hành án 

và báo cáo thống kê 

thi hành án dân sự 

Phần mềm Quản lý thụ lý, tổ chức thi hành 

án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự 

được nâng cấp, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu 

quản lý, chỉ đạo đièu hành và phục vụ công 

tác chuyên môn 

2021-

2023 

- Tổng cục 

THADS; 

- Cục 

CNTT. 

Các Cục 

THADS 

địa phương 

và các đơn 

vị liên 

quan 

Ngân sách 

nhà nước 

3 

Nâng cấp, hoàn thiện 

Hệ thống Quản lý tổ 

chức và hoạt động 

trợ giúp pháp lý và 

Phần mềm quản lý 

ủy thác tư pháp 

Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ 

giúp pháp lý và Phần mềm quản lý ủy thác 

tư pháp được nâng cấp, hoàn thiện 

2022-

2025 
Cục CNTT 

- Cục 

TGPL; 

- Vụ 

PLQT. 

Ngân sách 

nhà nước 

4 
Phát triển, nâng cấp 

và mở rộng Hệ 

thống thông tin báo 

Hệ thống thông tin báo cáo, thống kê Bộ 

Tư pháp đươc phát triển, nâng cấp đảm bảo 

kết nối, tích hợp với Hệ thống báo cáo 

2022-

2025 
Cục CNTT 

- Cục 

KHTC;  

- Văn 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

cáo, thống kê Bộ Tư 

pháp kết nối, tích 

hợp dữ liệu với hệ 

thống báo cáo quốc 

gia; Hệ thống quản 

lý văn bản và điều 

hành 

quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành 

phòng Bộ. 

5 

Xây dựng Phần 

mềm quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cơ 

bản nhằm hỗ trợ 

công tác quản lý nhà 

nước về đầu tư xây 

dựng cơ bản của Bộ 

Tư pháp 

Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng 

cơ bản được xây dựng nhằm hỗ trợ công 

tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ 

bản của Bộ Tư pháp 

2021 Cục CNTT Cục KHTC 
Ngân sách 

nhà nước 

IV.2 Các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

1 
Thiết lập Cổng 

thông tin điện tử về 

phổ biến giáo dục 

Cổng thông tin điện tử về phổ biến giáo 

dục pháp luật được thiết lập 
2021 Cục CNTT 

Vụ 

PBGDPL 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

pháp luật 

2 
Phát triển, mở rộng 

Cổng thông tin điện 

tử đấu giá tài sản 

Cổng thông tin điện tử đấu giá tài sản được 

phát triển, mở rộng 
2022 Cục CNTT Cục BTTP 

Ngân sách 

nhà nước 

3 

Phát triển, mở rộng 

Cổng Dịch vụ công, 

Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của 

Bộ Tư pháp đáp ứng 

yêu cầu cung cấp 

dịch vụ công mức độ 

4 

Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của Bộ Tư pháp được phát 

triển, mở rộng đáp ứng yêu cầu cung cấp 

dịch vụ công mức độ 4 

2021 Cục CNTT 

- Văn 

phòng Bộ; 

- Các đơn 

vị thuộc 

Bộ có cung 

cấp dịch vụ 

công. 

Ngân sách 

nhà nước 

4 

Triển khai thu tạm 

ứng án phí qua Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia 

Việc thu tạm ứng án phí được tích hợp trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với 

phần mềm của Tòa án nhân dân tối cao 

2021 

- Tổng cục 

THADS; 

- Cục 

CNTT. 

-TANDTC 

- Văn 

phòng CP; 

- Các Cục 

THADS và 

các đơn vị 

liên quan. 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

V BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN 

1 

Duy trì, nâng cấp và 

đảm bảo an toàn 

thông tin cho mạng 

truyền số liệu 

chuyên dùng tại Bộ 

An toàn thông tin cho mạng truyền số liệu 

chuyên dùng tại Bộ được duy trì, đảm bảo 

Thường 

xuyên 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

2 

Duy trì bảo đảm an 

toàn thông tin mô 

hình 4 lớp tại Bộ 

theo hướng dẫn của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông; áp 

dụng hệ thống quản 

lý an toàn thông tin 

mạng theo tiêu 

chuẩn và chia sẻ 

thông tin với Trung 

tâm Giám sát an 

toàn không gian 

mạng quốc gia 

Mô hình 4 lớp tại Bô được duy trì bảo 

đảm an toàn thông tin; hệ thống quản lý an 

toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn được 

áp dụng và chia sẻ thông tin với Trung 

tâm Giám sát an toàn không giạn mạng 

quốc gia 

Thường 

xuyên 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

3 
Duy trì và xác thực Các tên miền của Bộ được duy trì, xác Hàng Cục CNTT  Ngân sách 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

tên miền nhằm đảm 

bảo tính chính danh 

tin cậy và xác thực 

các địa chỉ tên miền 

của Bộ Tư pháp hoạt 

động trên môi 

trường mạng 

internet 

thực năm nhà nước 

4 

Cập nhật các phần 

mềm bảo mật tại 

Trung tâm dữ liệu 

điện tử Bộ Tư pháp  

Các thiết bị và phần mềm bảo mật tại 

Trung tâm dữ liệu được cập nhật thường 

xuyên 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

5 

Tiếp tục duy trì thuê 

dịch vụ giám sát an 

toàn thông tin mạng 

cho Trung tâm Dữ 

liệu điện tử Bộ Tư 

pháp 

Trung tâm Dữ liệu được giám sát an toàn 

thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

6 
Thường xuyên rà 

soát, cập nhật, trình 

cấp có thẩm quyền 

phê duyệt cấp độ an 

Toàn bộ các ứng dụng đang triển khai tại 

Bộ được phê duyệt cấp độ về an toàn 

thông tin 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

toàn hệ thống thông 

tin trong phạm vi 

quản lý và triển khai 

phương án bảo đảm 

an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp 

độ 

 

7 

Rà soát hiện trạng, 

tăng cường đầu tư 

trang thiết bị, bổ 

sung các giải pháp 

và thuê dịch vụ 

chuyên nghiệp nhằm 

nâng cao năng lực 

bảo đảm an toàn 

thông tin, phòng 

chống mã độc theo 

mô hình tập trung, 

ưu tiên cho các hệ 

thống cung cấp 

thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến 

phục vụ người dân 

Trung tâm Dữ liệu điện tử được đảm bảo 

an toàn thông tin, phòng chống mã độc 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

và doanh nghiệp và 

hệ thống trung tâm 

dữ liệu 

8 

Định kỳ, đột xuất 

thực hiện kiểm tra, 

đánh giá an toàn 

thông tin theo quy 

định của pháp luật 

Các buổi kiểm tra, đánh giá về an toàn 

thông tin 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

9 

Xây dựng và triển 

khai kế hoạch dự 

phòng, sao lưu dữ 

liệu, bảo đảm hoạt 

động liên tục cho 

Trung tâm dữ liệu 

điện tử của Bộ 

Kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo 

đảm hoạt động liên tục cho Trung tâm dữ 

liệu điện tử của Bộ, sẵn sàng khôi phục 

hoạt động bình thường của hệ thống sau 

khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng 

Hàng 

năm 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

B CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN SẼ TRIỂN KHAI KHI ĐƯỢC BỐ TRÍ NGUỒN LỰC 

I PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1 
Trang bị, bổ sung hạ 

tầng cho Trung tâm 

dữ liệu điện tử của 

Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử được 

trang bị, bổ sung đảm bảo các hệ thống 

hoạt động an toàn, thông suốt 

2022 Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

Bộ; xây dựng Trung 

tâm dữ liệu điện tử 

thuộc Bộ (hướng 

theo mô hình điện 

toán đám mây) đảm 

bảo hạ tầng cho hệ 

thống ứng dụng 

công nghệ thông tin 

của Bộ Tư pháp và 

hệ thống công nghệ 

thông tin dùng 

chung toàn Ngành 

2 

Nghiên cứu triển 

khai mở rộng Hệ 

thống Hội nghị 

truyền hình của Bộ 

tới các cơ quan thi 

hành án dân sự cấp 

huyện trên toàn quốc 

Hệ thống Hội nghị truyền hình được triển 

khai, mở rộng tới các cơ quan thi hành án 

dân sự cấp huyện trên toàn quốc 

2021-

2025 
Cục CNTT 

Tổng cục 

THADS 

Nguồn kinh 

phí đầu tư, 

phát triển 

II PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU 

1 
Xây dựng Cơ sở dữ 

Cơ sở dữ liệu quốc tịch điện tử được xây 

dựng 2024- - Cục CNTT  Ngân sách 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

liệu quốc tịch điện 

tử 

2025 - Cục 

HTQTCT. 

nhà nước 

2 

Xây dựng phần mềm 

quản lý luật sư, tổ 

chức hành nghề luật 

sư; Cơ sở dữ liệu 

quản lý, số hóa, cập 

nhật thông tin về cá 

nhân, tổ chức giám 

định tư pháp; Cơ sở 

dữ liệu số hóa các 

nhiệm vụ khoa học 

công nghệ để khai 

thác trong phạm vi 

cơ quan Bộ 

Phần mềm quản lý luật sự, tổ chức hành 

nghề luật sư được xây dựng; Cơ sở dữ liệu 

quản lý, số hóa, cập nhật thông tin về cá 

nhân, tổ chức giám định tư pháp; Cơ sở dữ 

liệu số hóa các nhiệm vụ khoa học công 

nghệ được xây dựng và đưa vào sử dụng, 

khai thác 

2022-

2025 
Cục CNTT 

- Cục 

BTTP; 

- Viện 

KHPL. 

Ngân sách 

nhà nước 

3 

Xây dựng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xử 

lý vi phạm hành 

chính 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính được xây dựng 

2021-

2025 

- Cục QL 

XLVPHC; 

- Cục 

CNTT. 

 

Cục KHTC 

Nguồn kinh 

phí đầu tư, 

phát triển 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

4 
Xây dựng Tủ sách 

pháp luật điện tử 

quốc gia 

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được 

xây dựng 

2022-

2025 
Cục CNTT 

Vụ 

PBGDPL 

Ngân sách 

nhà nước 

5 
Phát triển, mở rộng 

hệ thống danh mục 

dùng chung 

Hệ thống danh mục dùng chung được phát 

triển, mở rộng 

2024-

2025 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 

6 

Thực hiện bảo trì, 

nâng cấp các phần 

mềm ứng dụng, hệ 

thống thông tin, Cơ 

sở dữ liệu đảm bảo 

hoạt động liên tục, 

thông suốt, an toàn, 

an ninh 

Các phần mềm ứng dụng, hệ thống thông 

tin, Cơ sở dữ liệu được bảo trì, nâng cấp 

đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an 

toàn, an ninh 

Thường 

xuyên 
Cục CNTT 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

có liên 

quan 

Ngân sách 

nhà nước 

III PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ 

III.1 Các ứng dụng, dịch vụ CNTT  
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

1 

Xây dựng, triển khai 

Phần mềm Quản lý 

hồ sơ đăng ký nuôi 

con nuôi có yếu tố 

nước ngoài cho Sở 

Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài cho các Sở Tư pháp trên cơ sở 

tích hợp Phần mềm quản lý nuôi con nuôi 

nước ngoài của Cục con nuôi với Phần 

mềm quản lý nuôi con nuôi trong nước và 

phát triển các phân hệ nghiệp vụ dành cho 

các Sở Tư pháp 

2022-

2025 
Cục CNTT 

Cục Con 

nuôi 

Ngân sách 

nhà nước 

2 
Xây dựng Hệ thống 

thông tin phổ biến 

giáo dục pháp luật 

Hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp 

luật được xây dựng 

2022-

2025 
Cục CNTT 

Vụ 

PBGDPL 

Nguồn kinh 

phí đầu tư, 

phát triển 

3 
Xây dựng Hệ thống 

thông tin trong Thi 

hành án dân sự 

Hệ thống thông tin trong Thi hành án dân 

sự được xây dựng 

2022-

2025 

Tổng cục 

THADS 

- Cục 

KHTC; 

- Cục 

CNTT. 

Nguồn kinh 

phí đầu tư, 

phát triển 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

4 

Xây dựng Phần 

mềm Quản lý kế 

hoạch của Bộ Tư 

pháp 

Phần mềm Quản lý kế hoạch của Bộ Tư 

pháp được xây dựng 
2022 Cục CNTT Cục KHTC 

Ngân sách 

nhà nước 

Xây dựng Phần 

mềm quản lý công 

tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức Bộ 

Tư pháp 

Phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư 

pháp được xây dựng 

2024 Cục CNTT Vụ TCCB 
Ngân sách 

nhà nước 

5 

Xây dựng Phần 

mềm theo dõi tình 

hình thi hành pháp 

luật 

Phần mềm theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật được xây dựng, triển khai 
2022 

Cục QL 

XLVPHC 
Cục CNTT 

Ngân sách 

nhà nước 

Xây dựng Phần 

mềm hỗ trợ quản lý 

công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

Phần mềm hỗ trợ quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

được xây dựng, triển khai 

2023 

- Cục QL 

XLVPHC; 

- Cục 

CNTT. 

 
Ngân sách 

nhà nước 



19 

 

 

 

TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

Xây dựng Phần 

mềm quản lý tình 

hình, kết quả yêu 

cầu bồi thường 

Phần mềm quản lý tình hình, kết quả yêu 

cầu bồi thường được xây dựng, triển khai 
2024 

- Cục 

BTNN; 

- Cục 

CNTT. 

 
Ngân sách 

nhà nước 

6 

Xây dựng phần mềm 

tổng hợp kế toán 

hành chính sự 

nghiệp 

Phần mềm tổng hợp kế toán hành chính sự 

nghiệp được xây dựng, đáp ứng yêu cầu 

của Luật Kế toán và các văn bản hướng 

dẫn 

2021 

Tổng cục 

THADS 

 

- Cục 

CNTT; 

- Cục 

KHTC. 

Ngân sách 

nhà nước 

III.2 Các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

1 
Nâng cấp, phát triển 

Cổng thông tin điện 

tử Bộ Tư pháp 

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp được 

nâng cấp, phát triển 

2021-

2025 
Cục CNTT 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Ngân sách 

nhà nước 

2 

Xây dựng Cổng 

thông tin điện tử Trợ 

giúp pháp lý Việt 

Nam trên cơ sở nâng 

cấp Trang thông tin 

điện tử trợ giúp pháp 

Cổng thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý 

Việt Nam được xây dựng 

2022-

2025 

- Cục 

TGPL; 

- Cục 

CNTT. 

 
Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

lý Việt Nam 

3 

Nâng cấp Cổng 

thông tin điện tử thi 

hành án dân sự và 

các trang thông tin 

điện tử của các Cục 

Thi hành án dân sự 

địa phương 

Cổng thông tin điện tử THADS, các trang 

thông tin điện tử của Cục THADS địa 

phương được nâng cấp đáp ứng yêu cầu 

quản lý, tuyên truyền 

2021-

2023 

- Tổng cục 

THADS; 

- Cục 

CNTT. 

Các Cục 

THADS 

Ngân sách 

nhà nước 

IV BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN 

1 

Triển khai, nâng cấp 

và duy trì Trung tâm 

giám sát, điều hành 

an toàn, an ninh 

mạng (SOC); kết nối 

và chia sẻ thông tin 

với Trung tâm Giám 

sát an toàn không 

gian mạng quốc gia 

(Cục An toàn thông 

tin - Bộ Thông tin và 

Trung tâm Dữ liệu điện tử của Bộ được 

giám sát an toàn thông tin mạng và kết 

nối, chia sử thông tin với Trung tâm Giám 

sát an toàn không gian mạng quốc gia 

2022-

2025 
Cục CNTT  

Ngân sách 

nhà nước 
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TT 
Tên dự án, nhiệm 

vụ 
Sản phẩm chủ yếu 

Thời 

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Nguồn kinh 

phí 

Truyền thông) 

2 

Tham gia tích cực 

vào các hoạt động 

của Mạng lưới ứng 

cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng quốc 

gia; tăng cường chia 

sẻ, cung cấp thông 

tin về sự cố an toàn 

mạng 

Các cán bộ phù hợp được cử tham gia vào 

các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng quốc gia 

Theo 

Công văn 

của Bộ 

Thông tin 

và truyền 

thông 

Cục CNTT  

Không sử 

dụng kinh 

phí 
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