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Định danh danh tính số - Nền tảng tối quan trọng trong chuyển đổi số
quốc gia

Các thực thể (người hoặc máy) trong xã hội số cần được định danh và xác thực để thực hiện các giao dịch số một cách an toàn

Thông tin định danh danh tính số đối với cá nhân
Ø Mã định danh: Số định danh cá nhân, số

CMT, Hộ Chiếu, Số BHXH, MST Cá nhân, 
Sinh trắc học

Ø Các thông tin danh tính kèm theo
• Họ và tên
• Ngày sinh
• Giới tính
• Nơi đăng ký khai sinh

Định danh danh tính số là cơ sở của các giao dịch số

08

07

06

05

04

03

02

01

Digital Iden,ty

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ Y tế

Bảo hiểm xã hội

Ngân hàng, dịch vụ tài chínhThương mại điện tử

Dịch vụ viễn thông

Du lịch

Dịch vụ tài chính



1. Lợi ích khi triển khai nền tảng định danh danh tính số

DIGITAL IDENTITY

Y TẾ
Người dân tiếp cận bảo hiểm, điều trị: theo dõi, điều khiển các thiết bị/thiết bị
đeo y tế; các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đánh giá chất lượng dịch vụ của họ

• Cơ quan, 
Tổ chức

• Thiết bị

• Con người
• Đồ vật

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Mở tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến

THỰC PHẨM VÀ BỀN VỮNG
Nông dân và người Uêu dùng xác minh xuất xứ của sản phẩm: 
nâng cao giá trị, truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

DU LỊCH VÀ ĐI LẠI
Đặt chuyến đi, đăng ký xuất nhập cảnh qua biên giới

ĐÁP ỨNG NHÂN ĐẠO
Truy cập các dịch vụ, chứng minh năng lực làm việc ở nước ngoài

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mua sắm, thực hiện các giao dịch kinh doanh và thanh toán an toàn

NỀN TẢNG XÃ HỘI
Tương tác xã hội: truy cập, sử dụng dịch vụ của bên thứ ba dựa

vào đăng nhập trên mạng xã hội

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
NgườI dân truy cập và sử dụng các dịch vụ công trực

tuyến

VIỄN THÔNG
NgườI sử dụng sở hữu và sử dụng thiết bị: Nhà cung cấp

dịch vụ quản lý thiết bị và dữ liệu trên mạng

ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Quản lý, điều khiển các thiết bị cảm biến dữ liệu để theo dõi

năng lượng, môi trường, giao thông
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Nhập liệu thủ công thông tin định danh CD vào phần mềm

Chưa được tiếp cận với nguồn dữ liệu
đáng tin cậy để đối chiếu, cập nhật

Tồn tại vấn đề trong CSDL khi công
dân có 2 số CMND, CCCD

Phương thức xác thực khi thực hiện
giao dịch, thanh toán chưa được
chuẩn hóa. Phần nhiều dùng Mật
khẩu

Dữ liệu trong PM nghiệp vụ về CD không
được cập nhật thường xuyên

Cần đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân
vào hồ sơ điện tử

Xuất trình CMND/CCCD khi thực hiện
dịch vụ trực tiếp

Phát sinh các thủ tục, DVC liên quan đến
điều chỉnh thông tin công dân

Tồn tại nhiều hệ thống xác thực, định danh điện tử riêng lẻ

2. Các vướng mắc khi chưa có nền tảng định danh quốc gia

Chưa có
Digital 

Identity



Theo số liệu được công bố trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ngày 08/12/2021
(dichvucong.gov.vn)

85.970.715
HS ĐƯỢC 
ĐỒNG BỘ 
LÊN CỔNG 

DVCQG

TTHC thực hiện tại cấp Bộ, 
Cơ quan ngang Bộ

TTHC thực hiện tại địa 
phương

TTHC thực hiện tại ngành 
dọc địa phương

3.871

1.466 

1.612 

6.676
TTHC

3. Bùng nổ nhu cầu định danh danh tính số trên
môi trường mạng

7
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Chia sẻ dữ liệu 
giữa các 

CSDLQG, CSDL 
chuyên ngành, 
HTTT cung cấp 
dịch vụ công

Số hóa thành
phần hồ sơ và
kết quả xử lý

TTHC gắn với cá
nhân, tổ chức

Xây dựng kho
quản lý dữ liệu

điện tử cá
nhân, tổ chức

3. Bùng nổ nhu cầu định danh danh tính số trên
môi trường mạng

• 2023-2025: tăng tỉ lệ số hóa giấy tờ, kết quả đầu ra giải quyết thủ tục hành chính, gắn với từng cá nhân/ tổ chức mỗi năm 20% đến khi đạt 100%; 
• Tối thiểu 80% người dân khi thực hiện TTHC không cần nộp lại giấy tờ đã được chấp nhận khi thực hiện TTHC trước đó;
• 100% thủ̉ tục hành chính giải quyết thành công, giấy tờ được số hóa và được định danh, phục vụ tái sử dụng;
• Tỷ lệ người dân thực hiện DVCTT tối thiểu 50%.

Ø Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng phi địa giới hành chính, phi thẩm quyền giải quyết

NĐ 45/2020/NĐ-CP, QĐ 468/2021/QĐ-TTg, NĐ 107/2021/NĐ-CP



Việc triển khai HĐĐT theo Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và 

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 
17/09/2021 về hóa đơn điện tử, theo tính 

toán của TCT thì số lượng hóa đơn điện 
tử  có thể đáp ứng lên đến 6.4 tỷ hóa 

đơn/năm

4. Bùng nổ nhu cầu ký số để triển khai HĐĐT



Định danh danh tính số - Nền tảng tối quan trọng trong chuyển đổi số
quốc gia

“Trong một xã hội đời thực, mỗi người dân cần có một 
định danh đó là chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, để 
thực hiện việc xác thực trong các giao dịch xã hội. 

Trong một xã hội số cũng như vậy, các thực thể (bao 
gồm người hoặc máy) trong một xã hội số cũng cần phải 
được định danh và xác thực để thực hiện các giao dịch số 
một cách an toàn. 

Có thể nói, hạ tầng định danh số cũng là một hạ tầng 
tối quan trọng và yêu cầu bắt buộc trong một xã hội số.”

Báo cáo về đóng góp kinh tế của danh tính số - McKinsey

Việc phổ cập danh wnh số cho công dân có thể tạo ra mức độ
tăng trưởng GDP:

• 4.1-13% với các quốc gia đang phát triển (thu nhập
thấp và trung bình)

• 2.7-3% đối với các quốc gia đã phát triển (thu nhập
cao)

(*) Theo báo cáo của McKinsey vào năm 2019



02 ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ TRONG 
XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐỊNH DANH DANH

TÍNH SỐ



Về độ chính xác (sạch) của dữ liệu: Dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào do vậy độ chính xác dữ liệu rất cao

Về khả năng chia sẻ, khai thác dữ liệu: sẵn sàng khai thác thông tin trên những số liệu đã cấp CCCD.

Các trường dữ liệu thông tin trong CSDL QG về DC: Quy trình thực hiện cấp/đổi thẻ CCCD:

CSDL QG Dân cư và quy trình cấp đổi thẻ CCCD gắn chip 
– Bước đầu ,ên rất quan trọng cho nền tảng định danh danh Mnh số



Cách thức thu thập và lưu trữ danh tính1
• Danh tính của Công dân được lưu trữ tập trung? hay có một nhóm giới hạn các tổ chức được phép thu thập

và cung cấp danh tính? Hay nhiều tổ chức được phép lưu trữ và cung cấp các thông tin danh tính của Công 
dân.

Số lượng các tổ chức được phép truy cập thông =n danh ?nh2
• Một hay nhiều tổ chức được phép truy cập và lưu trữ thông Ln danh Mnh của Công dân
• Các quy định liên quan đến bảo mật thông Ln cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin danh tính3
• Tổ chức cung cấp dịch vụ cần thông tin danh tính cơ bản để xác thực người dùng hay cần sử dụng thông tin 

danh tính để bổ sung, hoàn thiện yêu cầu cung cấp dịch vụ của người dùng trong quá trình xử lý giao dịch

Các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn mô hình định danh danh tính số quốc
gia



Các mức độ xác minh và xác thực thông tin định danh



Mô hình xác thực tập trung của Nga - ESIA

• 88.2 triệu đinh danh
• 5900 các hệ thống khác tích hợp

đến
• 2500 triệu lượt xác thực
• 744.9 triệu lượt xác thực hàng

năm



Mô hình liên hiệp xác thực của Pháp - FRANCECONNECT



Theo QĐ 34/2021/QĐ-TTg, Bộ Công An đóng vai trò chính trong định danh
danh tính số cho toàn bộ công dân Việt Nam

CSDL QG Dân cưCSDL CCCD

IDP Bộ CA

Công dân Các BNĐP Dịch vụ 
số

Doanh nghiệp

Bộ Công an triển khai nền tảng định danh danh tính số
của Việt Nam trên CSDL QG Dân cư, theo đó:
1. Bộ dữ liệu danh tính số đầy đủ của Công dân chỉ

được lưu và chia sẻ từ một nguồn duy nhất là CSDL 
của Bộ Công an 

2. Bộ Công an với quy trình cấp mới, cấp đổi CCCD rất
chặt chẽ sẽ đảm bảo dữ liệu danh tính của Công 
dân luôn đúng, đủ, mới và hoàn toàn bảo mật

3. Các tổ chức muốn đối chiếu, sử dụng dữ liệu danh
tính số cá nhân cần tuân theo Nghị định quy định
bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an ban hành. 
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Sử dụng công nghệ 4.0, VNPT eKYC nhanh chóng đáp ứng giấy
tờ tùy thân mới nhất tại VN, bao gồm các tính năng:
ü OCR bóc tách giấy tờ
ü Liveness card, Liveness face 3DScan
ü Đọc thẻ chip trên CCCD mới (NFC)
ü Video call/Video đọc số

=> Giải pháp đã đáp nhu cầu định danh điện tử theo nghiệp
vụ Ngân hàng, tuy vậy vẫn cần nguồn dữ liệu định danh tin 
cậy

Các giải thưởng đã đạt được:KH eKYC mọi lúc, mọi nơi bằng công 
nghệ bóc tách giấy tờ, NFC, kiểm tra 

thật giả giấy tờ và khuôn mặt 
(liveness check)

Xác thực chân dung 
người thật và chủ giấy 

tờ

Thực hiện Video đọc 
số/Video call 

Xác thực thông tin, 
khuôn mặt trong 
CSDL có sẵn (CIC)

Mở tài khoản thành
công

✔

320
48.248

101.020

60.682

254.521

473.388
462.238

528.872

436.780

640.888

777.627

553.025

0
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Số lượng tài khoản mở mới thành công trong năm 2020

VNPT eKYC - Ứng dụng thu thập và định danh cá nhân dựa trên khuôn mặt và
giấy tờ tùy thân



VNPT BioID là nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số

« VNPT BioID là một giải pháp nền tảng dùng để quản lý dữ
liệu định danh, xác thực sinh trắc học. Giải pháp lưu trữ và xử lý
nhận dạng, so sánh hàng triệu mẫu sinh trắc học tốc độ cao. 
« Hỗ trợ wch hợp và quản lý nhiều loại dữ liệu trắc học khác
nhau trên cùng một nền tảng: Face, Finger, Voice, Iris…

Sẵn sàng các phương thức sinh trắc học phổ biến

Ngân
hàng

Chứng
khoán

Tài
chínhSao khuê 2021

Giải thưởng

VNPT BioID – Nền tảng quản lý, xác minh dữ liệu sinh trắc học



VNPT eContract – Giải pháp hợp đồng điện tử cho giao dịch số

« VNPT eContract là nền tảng cung cấp giải pháp hợp 
đồng điện tử cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng 
bằng phương tiện điện tử. Khi giao kết thông qua VNPT 
eContract, doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể chi 
phí và thời gian giao dịch, khởi tạo, đàm phán, ký kết và 
quản lý lưu trữ, tìm kiếm hợp đồng, dễ dàng hơn trong 
việc tiếp xúc với khách hàng, cũng như mở rộng kinh 
doanh đến thị trường trong nước và quốc tế.



Các dự án đã triển khai VNPT ID
• Hệ thống định danh và xác thực điện tử

VnConnect (Cổng dịch vụ công Quốc Gia)

• Hệ thống định danh và xác thực điện tử Thanh 
niên Việt Nam của TW Đoàn TNCS HCM.

• Các hệ thống xác thực tập trung cho Bộ TTTT, các 
tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Sóc Trăng, 
Kontum, ...

• VNPT đang triển khai các hệ thống eKYC, BioID
cho các khách hàng ngân hàng, tổ chức tài chính 
tại Việt Nam, tiêu biểu có: MB Bank, 
Vietcombank, HDBank, SHB… 

VNPT ID

VNPT ID – Hệ thống định danh danh tính số cá nhân và TCDN



Giải pháp ký số từ xa – Hướng tới phổ cập chữ ký số cho cá nhân

Bộ TTTT mới đây cũng đã cấp phép loại hình CKS mới bổ sung cho loại hình USB Token như CKS từ xa, SIM PKI
Từ đó hướng tới phổ cập chữ ký số cho cá nhân – yếu tố then chốt để chuyển đổi số toàn diện cho xã hội

Khóa ký duy nhất cho một thuê
bao:

• Định danh của thuê bao được
liên kết với khóa ký

• Tính chống chối bỏ cao

Xác thực mạnh qua thiết bị thông minh

Dễ sử dụng:
• Không phải mua sắm thiết bị
• Ký số mọi lúc, mọi nơi
• Quản lý khóa tập trung
• Thời gian cấp phát dịch vụ, tích hợp

nhanh chóng

Trust UX

Cost

VNPT SmartCA – Giải pháp ký số từ xa đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam

Bảo mật cao
Chính sách, tiêu chuẩn bảo mật Châu 

Âu được cấp phép

Quản lý giao dịch
Người dùng truy cập lịch sử giao dịch

đẩy đủ, tức thời

Tối ưu chi phí
Giảm tối đa chi phí đầu tư và vận hành



1. Chính phủ sớm ban hành nghị định định danh và xác thực điện tử và nghị định bảo vệ dữ liệu cá 
nhân, từ đó là cơ sở để sớm nghiên cứu và triển khai dự án xây dựng nền tảng định danh danh
tính số của Việt Nam nhằm đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số của Việt Nam.

2. Cho phép các nhà CA được phép xác minh danh tính của Công dân hoàn toàn trực tuyến thông 
qua việc đối chiếu dữ liệu với CSDL QG Dân cư.

3. Các Bộ, ngành sớm bổ sung hành làng pháp lý và văn bản hướng dẫn triển khai remote signing và 
SIM PKI cho các lĩnh vực chuyên ngành (Vd: Ngân hàng Nhà nước chưa cập nhật bổ sung remote 
signing vào các phương tiện ký số bên cạnh hình thức ký bằng USB Token và SIM CA - Quyết định 
630)

4. Các giải pháp xác thực định danh trực tuyến bằng sinh trắc học cần được chứng thực bởi các tổ 
chức uy tín như: NIST FRVT cho xác thực khuôn mặt và iBeta cho phát hiện giả mạo khuôn mặt 
(ISO/IEC 30107-3/4).

Đề xuất của VNPT
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