
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng 

DVCQG với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 

và CSDL quốc gia 

 Sau sự kiện khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, việc ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ 

công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp 

tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành là một định hướng quan trọng trong 

triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các địa 

phương. 

 

 

 Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 

18/2019/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định 

dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ 

công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, chuyên ngành" (ký hiệu là QCVN 120:2019/BTTTT). Thông tư này có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2020. 



 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về: Các gói tin 

cơ bản phục vụ kết nối cổng Dịch vụ công (DVC) và hệ thống thông tin một cửa điện 

tử (MCĐT) cấp bộ, cấp tỉnh với cổng DVC quốc gia; Định dạng dữ liệu gói tin cơ bản 

phục vụ kết nối cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh với cổng 

DVC quốc gia, bao gồm: gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính; gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ 

hành chính công; gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; gói tin về chia sẻ thông tin dữ liệu về thủ tục hành chính 

(TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; gói tin chia sẻ thông tin phản ánh kiến 

nghị; gói tin về thông tin trả lời góp ý, hỏi đáp. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tới các cơ 

sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành sẽ tuân thủ theo các quy định kỹ thuật của từng cơ 

sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành do Bộ chủ quản xây dựng và ban hành theo quy 

định pháp luật hiện hành. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ 

quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp, khai 

thác và sử dụng giải pháp xây dựng cổng DVC quốc gia, cổng DVC, Hệ thống thông 

tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh. 
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