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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN: “ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC
ĐỘ 4 NGÀNH BẢO HIỂM VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CƠ SỞ KẾT NỐI CHIA SẺ DỮ
LIỆU GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI CÁC NGÀNH LIÊN QUAN”
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng
5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính
sách bảo hiểm xã hội;
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành
bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam
với các ngành liên quanˮ (sau đây gọi tắt là Đề án), với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. PHƯƠNG HƯỚNG

1. Thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; coi đây là một chỉ số chính phản
ánh thực chất cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin lấy người dân làm trung
tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.
2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là tài sản chung được Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành, chứa đựng các thông
tin cần thiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các thông tin về y tế, an
sinh xã hội để thực hiện chính sách bảo hiểm đồng thời phục vụ quản lý nhà nước của các ngành
liên quan như y tế, lao động, thương binh - xã hội,...
3. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm kết nối, chia sẻ hai chiều với các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cơ
sở dữ liệu quốc gia. Việc sử dụng dữ liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành,
cơ quan liên quan. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an
ninh mạng. Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được chia sẻ với các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền, được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc
thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ
4. Hoàn thiện, mở rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bảo đảm dữ liệu được thu thập, xác
minh và quản trị một cách đầy đủ và chính xác để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là các phương thức thanh toán mà số đông
người dân có thể tiếp cận sử dụng) và các điều kiện đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4. Phấn đấu đến hết năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành bảo hiểm
đạt tối thiểu 70%; năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tối thiểu 85% và 50% số
người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ
chức trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
b) Thực hiện có kết quả các chỉ số, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam được nêu tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Rà soát cắt giảm, loại bỏ những thủ tục rườm
rà, chồng chéo gây khó khăn cho quá trình thực hiện; đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo
hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, đảm bảo tính khả thi, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Phấn đấu
đến cuối năm 2020 đạt mục tiêu cắt giảm: 25% số thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách bảo

hiểm y tế; 25% số thủ tục hành chính lĩnh vực chi trả bảo hiểm xã hội; tối thiểu 20% số tiêu thức,
thành phần hồ sơ, biểu mẫu so với năm 2018.
c) Hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ
liệu quốc gia về Bảo hiểm, phục vụ công tác của ngành bảo hiểm xã hội, ngành y tế, ngành lao
động, thương binh - xã hội và các ngành liên quan bảo đảm sự đồng bộ với các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, góp phần tạo cơ sở nền tảng phát triển Chính
phủ điện tử.
d) Thiết lập các quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu tổ chức, công dân trao
đổi với hệ thống thông tin quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin
có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
đ) Đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về
quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước và tạo lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
(bao gồm các dữ liệu về Bảo hiểm y tế và y tế) đảm bảo các quy định kỹ thuật và quy định của
pháp luật; trên cơ sở đó cung cấp các dịch vụ dữ liệu để kết nối, chia sẻ một cách rộng rãi và
chuẩn hóa với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, đảm
bảo yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các
bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4
a) Nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính gắn liền với
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ,
ngành. Thực hiện phương án khai thác các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia
để thực hiện dịch vụ công.
b) Rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện phương thức thanh toán điện tử nhất là
thanh toán điện tử và các phương thức thanh toán giúp đông đảo người dân tham gia các dịch vụ
về bảo hiểm, y tế, giáo dục,... để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh
(nếu có).
c) Đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện
dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán viện phí, các dịch
vụ y tế, giáo dục qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
d) Triển khai giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; triển
khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau như Cổng thông tin điện tử,
ứng dụng trên thiết bị thông minh; qua hệ thống tin nhắn đa phương tiện...; triển khai các dịch vụ
công trực tuyến theo từng thủ tục hành chính; từng bước thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc.

đ) Hoàn thiện Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử trên nền tảng áp dụng
phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa,
đa dạng hóa các hình thức thanh toán để phục vụ tổ chức, cá nhân sử dụng phương thức thanh
toán không dùng tiền mặt trong thu nộp và chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh toán
dịch vụ y tế. Góp phần tăng tốc độ xử lý giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của ngành
Bảo hiểm xã hội, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Bảo
hiểm xã hội.
e) Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định hiện
hành; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.
g) Triển khai đánh giá và xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin
quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện việc
đảm bảo an toàn thông tin.
2. Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
a) Hoàn thiện cơ sở pháp lý
- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tạo lập, quản lý và chia sẻ
dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử phục vụ xây dựng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ
liệu quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 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.
- Xây dựng, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan có liên
quan đến xây dựng, quản lý, thu thập, duy trì, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử
dụng thông tin,... trong CSDL quốc gia về bảo hiểm.
- Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc
dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các cơ sở
dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
b) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
- Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy định:
+ Triển khai xây dựng hệ thống quản lý thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và
mở rộng kho dữ liệu:
. Bổ sung các ứng dụng nền tảng để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực,
dịch vụ dữ liệu cho quy mô quốc gia.
. Triển khai các nền tảng lưu trữ và khai phá dữ liệu lớn Bigdata; bổ sung, mở rộng kho
dữ liệu DataWarehouse để đáp ứng khai thác dữ liệu báo cáo quy mô ngoài ngành và cung cấp

các dịch vụ dữ liệu phục vụ các hệ thống hoạch định thông tin phục vụ điều hành của Chính phủ
như về sức khỏe y tế, an sinh xã hội,...
+ Mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm: Mở
rộng quy mô máy chủ, lưu trữ, bảo mật để phục vụ mục đích Cơ sở dữ liệu quốc gia trên nền
tảng hạ tầng hiện có và nâng cấp phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử.
+ Hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội
trong phạm vi cả nước, đảm bảo tính liên thông, sẵn sàng, chính xác về dữ liệu để cung cấp dữ
liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
+ Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo các quy định đối với quy định Cơ sở dữ liệu
quốc gia.
- Kết nối, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ
liệu quốc gia về Bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động,
thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân hàng.
+ Rà soát nhu cầu dữ liệu về bảo hiểm và đề xuất yêu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc
gia về Bảo hiểm; rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương để đủ
điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy định.
+ Kết nối hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về
Bảo hiểm thông qua các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật được công bố.
+ Khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; cung cấp, cập nhật, bổ sung
thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy định.
- Nghiên cứu áp dụng thẻ điện tử, tích hợp các thông tin của người dân để dùng chung
trong lĩnh vực bảo hiểm, y tế, an sinh xã hội và các lĩnh vực có liên quan.
c) Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/trang thông tin
điện tử, hội nghị, hội thảo hoặc, các chương trình đào tạo... nhằm nâng cao nhận thức về Cơ sở
dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phục vụ việc cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia
về Bảo hiểm; khuyến khích thu hút nguồn nhân lực giỏi tham gia xây dựng, triển khai và ứng
dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, xây dựng Cơ sở dữ liệu và vận hành Cơ sở
dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương: kinh phí thực hiện các nhiệm vụ
của Đề án phục vụ công tác quản lý nhà nước được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự

toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp
luật về phân cấp ngân sách nhà nước và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Đối với nhiệm vụ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện: Kinh phí bố trí từ
nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nguồn kinh
phí hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
a) Chủ trì trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án.
b) Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các giải pháp và phân công trong Đề án đối
với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
c) Kết nối, chia sẻ và hỗ trợ các bộ, ngành địa phương kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia
về Bảo hiểm.
d) Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu của các cơ quan, đơn
vị có nhu cầu.
2. Trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương:
a) Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia do
đơn vị quản lý đảm bảo tiếp nhận các kết nối khai thác dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
theo các quy định, hướng dẫn về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu
quốc gia về Bảo hiểm.
b) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu do các bộ,
ngành, địa phương quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
c) Các bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài
chính, Công an, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của mình hoàn thiện các quy định liên quan
đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp về kỹ thuật với Bảo hiểm xã hội Việt
Nam và các cơ quan liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về
Bảo hiểm với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.
đ) Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt
Nam:
- Tạo lập, cung cấp, cập nhật, bổ sung, chỉ đạo cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan
cần thiết cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh
vực y tế, lao động, thương binh và xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

- Nghiên cứu áp dụng thẻ điện tử, tích hợp các thông tin của người dân để dùng chung
trong lĩnh vực bảo hiểm, y tế, an sinh xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KGVX, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (3). pvh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ Cơ quan phối Thời hạn hoàn
trì
hợp
thành

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các
1 bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4
Nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy
trình, thủ tục hành chính gắn liền với việc đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối,
Năm 2020 và
BHXH Việt Các bộ, ngành,
1.1 khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành.
các năm tiếp
Nam
địa phương
Thực hiện phương án khai thác các Cơ sở dữ liệu
theo
chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia để thực
hiện dịch vụ công.
Rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện
Năm 2020 và
phương thức thanh toán điện tử để kiến nghị cơ BHXH Việt Các bộ, ngành,
1.2
các năm tiếp
quan có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh
Nam
địa phương
theo
(nếu có).
Đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận
động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ
1.3 công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán
không dùng tiền mặt.

Năm 2020 và
BHXH Việt Các bộ, ngành,
các năm tiếp
Nam
địa phương
theo

Triển khai giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở
hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai giao dịch
điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
Năm 2020 và
nghiệp bằng nhiều phương tiện trực tuyến khác
BHXH Việt Các bộ, ngành,
1.4
các năm tiếp
nhau như Cổng thông tin điện tử, ứng dụng trên
Nam
địa phương
theo
thiết bị thông minh; qua hệ thống tin nhắn đa
phương tiện...; triển khai các dịch vụ công trực
tuyến theo từng thủ tục hành chính; từng bước
thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc.
1.5 Hoàn thiện Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã BHXH Việt Các bộ, ngành, Năm 2020 và
hội điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức
các năm tiếp

thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến,
hiện đại theo hướng tự động hóa, đa dạng hóa
các hình thức thanh toán để phục vụ tổ chức, cá
nhân sử dụng phương thức thanh toán không
dùng tiền mặt trong thu nộp và chi trả BHXH;
thanh toán dịch vụ y tế góp phần tăng tốc độ xử
lý giao dịch, hiện đại hóa công tác thanh toán của
ngành Bảo hiểm xã hội, đồng thời nâng cao năng
lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành
Bảo hiểm xã hội.

Nam

địa phương

theo

Hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam theo quy định hiện hành; kết nối,
1.6
tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công
quốc gia.

Năm 2020 và
BHXH Việt Các bộ, ngành,
các năm tiếp
Nam
địa phương
theo

Triển khai đánh giá và xác định cấp độ an toàn
thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng
1.7 của BHXH Việt Nam theo quy định và tổ chức
triển khai thực hiện việc đảm bảo an toàn thông
tin.

Năm 2020 và
BHXH Việt Các bộ, ngành,
các năm tiếp
Nam
địa phương
theo

2 Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
2.1 Hoàn thiện cơ sở pháp lý
Các bộ: Y tế,
Lao động Thương binh
và Xã hội,
Hoàn thiện các quy định liên quan đến Cơ sở dữ
BHXH Việt
Thông tin và
liệu quốc gia về Bảo hiểm
Nam
Truyền thông,
Tài chính,
Công an, Tư
pháp
2.2 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ
liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong
a) phạm vi cả nước, đảm bảo tính liên thông, sẵn
sàng, chính xác về dữ liệu; xây dựng hệ thống
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo quy

BHXH Việt Các bộ, ngành,
Quý IV/2020
Nam
địa phương

định
Kết nối, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của
các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu
b) quốc gia về Bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối
chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động,
thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân hàng
Nghiên cứu áp dụng thẻ điện tử, tích hợp các
thông tin của người dân để dùng chung trong
c)
lĩnh vực bảo hiểm, y tế, an sinh xã hội và các
lĩnh vực có liên quan
2.3

Các bộ,
ngành, địa
phương

BHXH Việt
Nam

Quý IV/2020

BHXH Việt
Nam

Bộ Y tế, Bộ
Lao động Thương binh
và Xã hội

Năm 2020 và
các năm tiếp
theo

Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về Cơ BHXH Việt Các bộ, ngành,
sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Nam
địa phương

Hàng năm

