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CĂN CỨ PHÁP LÝ

KHUNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

(Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015)

Là công cụ giúp UBND các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các Tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán
Việt Nam tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
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Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của chính phủ
về việc quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực
tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của
cơ quan nhà nước.
Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 4/6/2010 của Bộ
Thông Tin và Truyền Thông về việc Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản
về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử.
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Quản lý người dùng tập trung
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Đăng nhập một lần (SSO)

2

Đánh giá chất lượng
dịch vụ hành chính công
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Cloud
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Chữ ký số
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Bảo mật, mã hóa dữ liệu
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VNPT eGov 2.0
HỆ THỐNG
MỘT CỬA
ĐIỆN TỬ
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Quản lý quy trình động
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7

Một nền tảng hoàn chỉnh
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GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI TÍCH HỢP
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Giảm chi phí ban đầu
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Chi phí thường xuyên thấp
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Phù hợp với định hướng của Chính Phủ
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Hỗ trợ chuyên nghiệp từ VNPT

TÌNH NĂNG ƯU VIỆT ĐỐI VỚI CÔNG DÂN
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Cung cấp đầy đủ các chức năng nghiệp vụ 1 cửa

Dễ dàng tiếp cận thông tin

Xử lý nghiệp vụ Hộ tịch

THUÊ DỊCH VỤ
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Dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính
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Ưu việt hơn các giải pháp, phần mềm khác

06
Quản lý toàn bộ các giao dịch với chính quyền các cấp

Quản lý và lưu vết quá trình thụ lý hồ sơ

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN

Giao dịch

Chuyển đổi

Tương tác

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

1
2
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Cổng DVCTT tập trung

Xác thực tài khoản công dân, cán bộ

CSDL hỗ trợ nhập đơn trực tuyến và kiểm tra điều kiện

Xử lý nghiệp vụ hộ tịch gắn liền xử lý hồ sơ

5
6
7
8

Tích hợp các hệ thống khác, csdl dân cư vụ xử lý nghiệp vụ

Báo cáo thống kê đa chiều

Sẵn sàng thanh toán trực tuyến

Sẵn sàng chữ ký số

VNPT CUNG CẤP HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Phần mềm và dữ liệu được đặt tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt tiêu chuẩn
quốc tế Tier 3. Độ an ninh, an toàn và tin cậy đạt 99.982%
Theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết thủ tục hành chính với kho dữ liệu điện tử có dung lượng lưu trữ lớn

Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động được thực hiện liên tục đề phòng rủi ro và có
thể khôi phục bất cứ khi nào có sự cố

Hỗ trợ quan hệ giữa các cơ quan của chính quyền nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời

Mọi giao dịch đều được mã hóa theo chuẩn quốc tế SSL (Secure Socket Layer),
đảm bảo nếu dữ liệu trong quá trình truyền dẫn bị lấy cắp thì cũng không sử
dụng được

Thông tin minh bạch, giảm thiểu tiêu cực. Tăng cường, củng cố lòng tin của công dân, doanh nghiệp với các cơ quan hành chính

Phân quyền đến từng người dùng, truy vết được mọi giao dịch của người dùng
với hệ thống bằng cơ chế xác thực người dùng tập trung

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng tính hiệu quả của quá trình xử lý công việc

