VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

______________________________________________________

Số: 2006/VPCP-KSTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

V/v xin ý kiến đối với dự thảo
hồ sơ trình quy trình thực hiện
liên thông điện tử

Kính gửi:
- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp, Y tế,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội,
Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đồng Tháp,
Tây Ninh;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao về việc tái cấu trúc quy
trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với hai
nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ
chi phí mai táng, hưởng mai táng phí (tại điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định số
1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực
hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc
gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; điểm d khoản 5 Mục IV Quyết định số
06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030). Trên cơ sở ý
kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan và một số địa phương, Văn phòng
Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý lại dự thảo quy trình thực hiện liên
thông điện tử các thủ tục hành chính nêu trên.
Để thống nhất nội dung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng
Chính phủ gửi xin ý kiến Đồng chí về dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt quy trình thực hiện liên thông điện tử các thủ tục hành chính: Đăng ký
khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký
khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí (chi
tiết tại tài liệu gửi kèm theo và đăng tải trên trang tin thutuchanhchinh.vn).
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Ý kiến tham gia của Đồng chí xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày
05 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo hồ sơ
trình Thủ tướng Chính phủ (Bản mềm ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ email
nguyenthibichngan@thutuchanhchinh.vn; số điện thoại liên hệ: 080.40532-DĐ:
0946.250.666).
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2b).BN
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