HƯỚNG DẪN
Một số nội dung cơ bản về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong Thông tư số
32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm
khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
(kèm theo công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018
của Bộ Thông tin và Truyền thông)
Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành
Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 Quy định về việc cung cấp
dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau đây gọi
tắt là Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT).
Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT nhằm mục đích nâng cao chất lượng cung
cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước được tốt hơn
phục vụ người dân và doanh nghiệp và áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương; Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn
trực thuộc; Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018.
Để việc triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT được thuận lợi, Bộ
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Thông tư này
như sau:
1. Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm
Đây là một nguyên tắc quan trọng, mang tính đột phá trong việc cung cấp
dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) hiện nay của các cơ quan nhà nước, nguyên
tắc này được thể hiện cụ thể tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 32/2017/TTBTTTT. Theo nguyên tắc nêu trên, tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số
32/2017/TT-BTTTT, việc cung cấp DVCTT của cơ quan nhà nước phải bảo
đảm “Những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp một lần
thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì
vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định,
không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho chính
cơ quan nhà nước đó. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan
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thuộc, trực thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực
hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ,
tỉnh đó”.
Ví dụ 1: Một người sử dụng cần thực hiện hai DVCTT A và B mức độ 3 tại
Huyện X, cả hai thủ tục này cần yêu cầu cung cấp giấy khai sinh G. Người sử
dụng đã thực hiện DVCTT A ở mức độ 3 và đã cung cấp giấy khai sinh G trực
tuyến được huyện X chấp nhận. Sau đó người sử dụng thực hiện DVCTT B tại
chính Huyện X thì không cần phải nộp lại giấy khai sinh G nữa.
Để thực hiện nguyên tắc này, việc xây dựng hệ thống dịch vụ công trực
tuyến cần chú ý các vấn đề sau:
- Đối với các cơ quan chưa cung cấp DVCTT, cần xem xét xây dựng thiết
kế tổng thể đối với tất cả các thủ tục hành chính sẽ chuyển thành DVCTT mức
độ 3, mức độ 4. Trong đó cần xác định rõ những dữ liệu (trường dữ liệu) dùng
chung, cơ sở dữ liệu giấy tờ, tài liệu dùng chung để bảo đảm các dữ liệu này sẽ
được chia sẻ, dùng chung cho tất cả các DVCTT.
- Đối với các cơ quan đã có DVCTT, khi xây dựng dịch vụ mới cần kiểm
tra các dữ liệu đã có của người sử dụng để sử dụng lại (không thu thập lại) và
bảo đảm các dữ liệu mới cũng sẽ sẵn sàng để chia sẻ, dùng chung cho các ứng
dụng khác.
- Để bảo đảm cho việc chia sẻ, dùng chung dữ liệu, cơ quan cần có quy
định/quy chế cụ thể về chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu giữa các hệ thống thông tin,
giữa các đơn vị.
- Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm cần định hướng thực hiện ở
cấp tỉnh, cấp bộ. Khi nguyên tắc này được thực hiện ở cấp tỉnh, cấp bộ sẽ có ảnh
hưởng và lợi ích lớn đến người dân và doanh nghiệp cũng như hiệu quả hoạt
động của các cơ quan nhà nước.
2. Cung cấp biểu mẫu điện tử
a) Cung cấp biểu mẫu điện tử không tương tác
Đối với DVCTT mức độ 2, tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư số
32/2017/TT-BTTTT quy định “Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu điện tử không
tương tác và cho phép người sử dụng tải về để khai báo sử dụng”. Biểu mẫu điện
tử không tương tác đã được định nghĩa tại khoản 7 Điều 3 của Thông tư số
32/2017/TT-BTTTT, theo đó: "Biểu mẫu điện tử không tương tác là biểu mẫu của
thủ tục hành chính (mẫu đơn, mẫu tờ khai) được định dạng và lưu trữ dưới dạng
tệp tin điện tử để tải về và điền thông tin", định dạng của tệp tin điện tử được quy
định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, trong đó áp
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dụng định dạng theo quy định tại mục Văn bản thuộc Danh mục tiêu chuẩn kỹ
thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm
theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT (Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT thay thế
cho Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 ). Theo
quy định, các tệp tin điện tử có định dạng .pdf, .doc, .docx, …vv.
Một nội dung quan trọng trong DVCTT mức độ 2 các cơ quan cần thực
hiện là: cơ quan phải chấp nhận Hồ sơ in từ biểu mẫu điện tử không tương tác
sau khi khai báo theo quy định như đối với hồ sơ khai báo trên các biểu mẫu
giấy thông thường (theo điểm c khoản 2 Điều 5 của TT 32/2017/TT-BTTTT).
Ví dụ 2: Thủ tục hành chính “Cấp chứng chỉ hành nghề Dược” do Sở Y tế
cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh A. Biểu
mẫu “Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược” là một trong những thành
phần hồ sơ bắt buộc của thủ tục này được đặt tên và định dạng tệp tin là
“Mau02_CapCCHNDuoc.doc”. Biểu mẫu này được cung cấp trực tuyến ngay
trong thủ tục hành chính đó để người sử dụng có thể dễ dàng tải về sử dụng.
b) Cung cấp biểu mẫu điện tử tương tác
Đối với DVCTT mức độ 3, tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số
32/2017/TT-BTTTT có quy định “Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp đầy
đủ dưới dạng biểu mẫu điện tử tương tác để người sử dụng thực hiện được việc
khai báo thông tin, cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp tin
điện tử đính kèm và gửi hồ sơ trực tuyến tới cơ quan cung cấp dịch vụ”, theo đó
Biểu mẫu điện tử tương tác (gọi tắt là e-Form) được định nghĩa đầy đủ tại khoản
8 Điều 3 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT.
Đối với các DVCTT mức độ 3, mức độ 4, việc sử dụng e-Form là yêu cầu
bắt buộc. Sử dụng e-Form giúp cho việc thu thập thông tin, dữ liệu do người sử
dụng cung cấp trong quá trình đăng ký một thủ tục hành chính được nhanh chóng,
chính xác; các dữ liệu nhập vào trong e-Form sẽ được lưu trữ và quản lý trong cơ
sở dữ liệu của ứng dụng DVCTT phục vụ các mục đích xử lý, tìm kiếm, kết nối,
chia sẻ dữ liệu,... Do đó trong quá trình thực thi, việc thiết kế e-Form cho
DVCTT mức độ 3, mức độ 4, phải đáp ứng quy định từ khoản 1 đến khoản 4
Điều 8 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT và cần chú ý một số điểm như sau:
- Giao diện của e-Form nên được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, thuận tiện
cho người sử dụng như khi làm việc với biểu mẫu giấy.
- Các trường nhập dữ liệu trong e-Form cần thiết kế để người sử dụng nhập
được đầy đủ thông tin. Đối với các trường mà dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu
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của ứng dụng DVCTT, nên cung cấp ở chế độ gợi ý hoặc chọn để người sử dụng
không phải nhập lại.
- Tại mỗi trường nhập liệu trong e-Form nên cung cấp các hướng dẫn
ngay tại nơi nhập dữ liệu để người sử dụng có thể xem hướng dẫn khai báo
thông tin, cách sử dụng dịch vụ khi cần thiết.
- DVCTT cần cung cấp chức năng lưu trữ (ghi ra tệp hoặc in) những thông
tin người sử dụng đã nhập vào e-Form. Trong đó, đối với chức năng in, bản in
của e-Form cần thể hiện được đầy đủ thông tin đã nhập; bản in cần hướng tới có
hình thức giống như định dạng biểu mẫu theo quy định của thủ tục hành chính
với đầy đủ thông tin mà người sử dụng đã khai báo.
Ví dụ 3: Ví dụ cơ bản về e-Form gắn với một DVCTT như sau: Thủ tục
“Cấp chứng chỉ hành nghề Dược” do Sở Y tế của tỉnh A cung cấp trực tuyến ở
mức độ 3. Khi đó, biểu mẫu “Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược” phải
được cung cấp trực tuyến dưới dạng e-Form. Nội dung của e-Form này thể hiện
đầy đủ các trường thông tin giống như thông tin trong biểu mẫu giấy thông
thường, nhưng cho phép người sử dụng có thể điền trực tiếp vào trong e-Form
(như: họ và tên; năm sinh; địa chỉ; thời gian hành nghề; …vv). Các thông tin này
sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng DVCTT ngay sau khi người sử
dụng thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thành công.
3. Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến
Đối với quy định công bố danh mục DVCTT trên trang thông tin điện tử
hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tại các khoản 1, khoản 2,
khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, khi thực thi cần lưu ý một
số nội dung như sau:
- Mục DVCTT trên Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử
(sau đây gọi tắt là Cổng TTĐT) của các Bộ, Tỉnh phải được bố trí sao cho người
sử dụng có thể dễ dàng nhìn thấy ngay khi truy cập vào.
- Danh sách các DVCTT phải được phân loại theo ngành, theo lĩnh vực,
theo cấp hành chính và mức độ của dịch vụ, đồng thời cho phép người sử dụng
có thể lựa chọn lọc theo một hoặc nhiều phân loại nêu trên để tìm kiếm và sử
dụng các dịch vụ mà mình mong muốn (quy định tại khoản 2 Điều 6).
- Tên của các DVCTT được công bố trên Cổng TTĐT phải được đặt trùng
với tên của thủ tục hành chính tương ứng đã được quy định trong văn bản quy
phạm pháp luật (quy định tại khoản 3 Điều 6).
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4. Đảm bảo việc trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực
hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4
Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định DVCTT mức
độ 3, mức độ 4 cần có các chức năng trao đổi thông tin giữa cơ quan cung cấp
dịch vụ với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ. Để thực thi đúng
với quy định này, các cơ quan cung cấp dịch vụ cần lưu ý một số điểm như sau:
- Người sử dụng khi thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4 muốn được
biết các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
mà mình đã đăng ký sử dụng. Do đó, ứng dụng DVCTT cần có chức năng cho
phép người sử dụng theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính (thực hiện điểm a khoản 1 Điều 9 của Thông tư).
- Để thuận tiện hơn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện DVCTT
mức độ 3, mức độ 4, ứng dụng DVCTT cần có chức năng thông báo tự động cho
người sử dụng biết thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9). Hình thức trao đổi thông tin
với người sử dụng có thể được thực hiện thông qua chức năng thông báo ngay
khi người sử dụng đăng nhập vào ứng dụng dịch vụ, hoặc thông qua thư điện tử,
hoặc tin nhắn trên điện thoại di động, … hoặc kết hợp hai hoặc nhiều hình thức
đã được quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT.
Ví dụ 4: DVCTT mức độ 3, mức độ 4 phải tự động gửi ngay thông báo
"Thông tin của quý khách đã được tiếp nhận" cho người sử dụng biết sau khi
người sử dụng đã điền thông tin và nhấn phím Gửi hồ sơ. Thông báo có thể
được gửi bằng tin nhắn qua màn hình giao dịch dịch vụ, qua điện thoại, qua thư
điện tử,... hoặc kết hợp qua nhiều hình thức.
5. Yêu cầu đối với việc cung cấp DVCTT
Bảo đảm chất lượng cung cấp DVCTT và thuận tiện cho người sử dụng là
một trong những yếu tố quan trọng trong nguyên tắc lấy người sử dụng làm
trung tâm. Do đó việc thực thi đầy đủ, toàn diện các quy định tại Điều 11 của
Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT là hết sức cần thiết. Trong quá trình thực thi
quy định này cần chú ý một số điểm sau đây:
- Tại mục DVCTT, cần thiết lập mục hỏi đáp, trong đó cung cấp các câu
hỏi và câu trả lời thường gặp trong quá trình thực hiện cung cấp DVCTT để giúp
người sử dụng có thể nhanh chóng tìm thấy những trường hợp vướng mắc và
giải đáp vướng mắc mà mình đang gặp phải khi thực hiện thủ tục hành chính
hoặc sử dụng DVCTT. Các câu hỏi thường gặp cần được khảo sát, lựa chọn từ
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khi xây dựng dịch vụ và thường xuyên được lựa chọn, bổ sung từ các câu hỏi
phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ.
- Yêu cầu đối với DVCTT mức độ 3, mức độ 4 nên thực hiện đầy đủ các
quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT.
- Ngoài ra, các cơ quan cần rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính,
ban hành các quy trình thực hiện thủ tục hành chính thống nhất để áp dụng dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường
trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 1665/VPCP-KSTT ngày
13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các
hệ thống thông tin một cửa điện tử.
6. Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với DVCTT mức độ 3, mức
độ 4
Điều 12 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định về đánh giá sự hài
lòng của người sử dụng đối với DVCTT mức độ 3, mức độ 4. Việc thu thập
đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng đối với các DVCTT mức độ 3, mức
độ 4 do cơ quan nhà nước cung cấp giúp cho cơ quan cung cấp dịch vụ có thể
nắm bắt nhu cầu, tâm lý của người sử dụng nhằm hoàn thiện, nâng cao chất
lượng cung cấp dịch vụ phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đối với
cơ quan quản lý chuyên ngành thì đây là công cụ giúp cho việc đánh giá hiện
trạng cung cấp DVCTT trong Bộ/ Tỉnh để từ đó có các biện pháp hỗ trợ hoặc
tham mưu các chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp
DVCTT. Vì vậy, một số nội dung cần chú ý trong quá trình thực hiện quy định
này như sau:
- Ứng dụng DVCTT phải có chức năng cho phép người sử dụng đánh giá
về dịch vụ, trong đó nội dung đánh giá phải có mức đánh giá tổng thể dịch vụ và
nên có thêm mức đánh giá chi tiết dịch vụ.
- Mức đánh giá chi tiết bao gồm các nội dung về sự thuận tiện, tính hiệu
quả và thái độ của cán bộ công chức, cụ thể như sau: (a) Sự thuận tiện: đánh giá
mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ (dịch vụ dễ sử dụng, thời gian đáp ứng
của dịch vụ khi giao tiếp, xử lý dữ liệu); (b) Tính hiệu quả: mức độ đúng hạn
trong xử lý, trả kết quả của cơ quan nhà nước; (c) Thái độ của cán bộ: thái độ hỗ
trợ, xử lý dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước (độ nhiệt tình, cách giao
tiếp của cán bộ, công chức khi hướng dẫn, xử lý). Chức năng này cho phép
người sử dụng có thể tùy chọn thực hiện việc đánh giá đối với một hoặc tất cả
các nội dung.
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- Mỗi nội dung cần cho phép người sử dụng chọn đánh giá theo ba mức độ:
Rất hài lòng; Hài lòng và Chưa hài lòng.
7. Sử dụng Giao thức truyền siêu văn bản an toàn (HTTPS)
HTTPS (tên viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure - Giao thức
truyền siêu văn bản an toàn) là giao thức truyền dữ liệu an toàn được sử dụng
rộng rãi trên mạng Internet. Các kết nối HTTPS thường được sử dụng cho các
dịch vụ, giao dịch thanh toán trực tuyến và cho giao dịch cần an toàn trong các
hệ thống thông tin.
Theo quy định tại Điều 20 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, tất cả các
trang cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 của cơ quan nhà nước phải sử dụng
giao thức HTTPS để tăng cường bảo đảm an toàn cho truy cập DVCTT mức độ
3, mức độ 4. Do đó, đối với các ứng dụng cung cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4
cần triển khai và sử dụng HTTPS.
Một số hướng dẫn cho các cơ quan nhà nước xem xét thực hiện cho việc
cung cấp DVCTT dịch chuyển từ HTTP sang HTTPS:
- Lập kế hoạch cho sự thay đổi trang web dịch chuyển từ HTTP sang
HTTPS.
- Tính toán chi phí nhằm nâng cao hiệu năng của máy chủ và phần mềm
khi dịch chuyển từ HTTP sang HTTPS.
- Trước khi thiết lập HTTPS cho các trang web cung cấp DVCTT phải
đăng ký và thiết lập chứng thư số từ cơ quan chứng thực đáng tin cậy
(Certificate authority - CA).
- Khi thiết lập chứng thư số, cơ quan sở hữu Website/Portal DVCTT cần
bảo đảm mức độ bảo mật, chọn chứng thư với khóa 2048-bit, trong đó áp dụng
tiêu chuẩn TLS 1.2 (An toàn tầng giao vận tại mục 4.2 trong Danh mục tiêu
chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban
hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
8. Hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC
Đối với quy định Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
mức độ 4 phải hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC tại Khoản 4
Điều 15 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, các cơ quan triển khai như sau:
a) Hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 phù hợp với lộ trình ứng dụng
IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6
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i. Trường hợp cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến sử dụng
Hosting thuê ngoài, dịch vụ công nghệ thông tin thuê ngoài:
- Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting, nhà cung cấp dịch vụ
Internet (ISP) tại địa điểm hosting yêu cầu cung cấp địa chỉ IPv6, kết nối
Internet hỗ trợ IPv6. Trong trường hợp không sử dụng địa chỉ IPv4, IPv6 của
đơn vị hosting cung cấp hoặc muốn kết nối đa hướng tới nhiều ISP để chia tải,
dự phòng kết nối thì thực hiện đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập tại
Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm, triển khai nâng cấp phần mềm
bảo đảm hỗ trợ IPv6;
- Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ DNS hosting quản lý tên miền, yêu
cầu nâng cấp hỗ trợ IPv6, khai báo các bản ghi IPv6 trên hệ thống DNS.
ii. Trường hợp cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến do cơ quan tự
quản lý (tại trung tâm tích hợp dữ liệu hoặc hệ thống IDC của bộ, tỉnh/thành phố):
- Rà soát, nâng cấp hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống IDC của
bộ, tỉnh/thành phố bảo đảm hạ tầng mạng, kết nối Internet, hệ thống máy chủ, hệ
điều hành hỗ trợ IPv6;
- Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ Internet, yêu cầu cung cấp địa chỉ
IPv6, kết nối Internet hỗ trợ IPv6;
- Trường hợp cơ quan có nhu cầu sử dụng địa chỉ IPv4, IPv6 độc lập không
dùng IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc thiết lập nhiều đường kết nối
Internet của từ hai ISP trở lên để chia tải, dự phòng kết nối thì các cơ quan thực
hiện đăng ký địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập tại Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông để thiết lập hệ thống mạng độc lập với kết nối
đa hướng;
- Làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm, triển khai nâng cấp phần mềm
bảo đảm hỗ trợ IPv6.
iii. Quý cơ quan lưu ý tham khảo Tài liệu hướng dẫn triển khai IPv6 dành
cho cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực
Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia để xây dựng kế hoạch triển khai
IPv6 phù hợp. Tài liệu này đã được đăng tải trên Website: https://vnnic.vn1.

1

Chi tiết Website đăng tải Tài liệu hướng dẫn triển khai IPv6 dành cho cơ quan Đảng, nhà nước:
https://vnnic.vn/ipv6/thamkhao/tailieuchinhsach
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b) Triển khai DNSSEC cho tên miền của Cổng thông tin điện tử, dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC
cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn” (sau đây gọi tắt là Đề án 1524)
Theo Đề án 1524, hiện tại hệ thống DNS quốc gia, hệ thống quản lý tên
miền quốc gia đã triển khai sẵn sàng, bảo đảm hoạt động an toàn, tin cậy theo
tiêu chuẩn DNSSEC. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn từ năm 2018 trở đi sẽ triển
khai DNSSEC ở các máy chủ tên miền cấp dưới như hệ thống DNS của các ISP,
các Nhà đăng ký tên miền, các đơn vị cung cấp dịch vụ DNS Hosting, cơ quan
Đảng, Nhà nước, chủ thể đăng ký sử dụng tên miền “.vn”. Trong đó, khối cơ
quan Đảng, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện triển khai
DNSSEC cho tên miền của Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4. Cụ thể như sau:
i. Trường hợp cơ quan sử dụng dịch vụ DNS Hosting thuê ngoài:
Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ DNS Hosting, đưa yêu cầu triển khai
hỗ trợ DNSSEC trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ và phải bảo đảm tên miền
dùng cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cổng thông tin điện
tử của cơ quan được ký số DNSSEC.
ii. Trường hợp cơ quan có hệ thống DNS dùng riêng:
- Xây dựng kế hoạch triển khai DNSSEC cho hệ thống DNS dùng riêng của
cơ quan;
- Tiến hành nâng cấp, triển khai DNSSEC cho hệ thống DNS dùng riêng
của cơ quan và kết nối liên thông theo tiêu chuẩn DNSSEC với hệ thống DNS
của quốc gia; bảo đảm tên miền dùng cho các dịch vụ công trực tuyến, cổng
thông tin điện tử của cơ quan được ký số DNSSEC.
iii. Quý cơ quan có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn triển khai DNSSEC
của Trung tâm Internet Việt Nam. Tài liệu này đã được đăng tải trên Website:
https://vnnic.vn2./.

2

Chi tiết Website đăng tải Tài liệu hướng dẫn triển khai DNSSEC:
https://vnnic.vn/sites/default/files/tailieu/VNNIC-TaiLieuHuongDanTrienKhaiDNSSEC-DHP-Final.pdf
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