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V/v thực hiện xây dựng 

 Cổng Dịch vụ công quốc gia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 
- Bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  

Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam. 

  

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ), Văn phòng Chính phủ đang tổ chức xây dựng 

Cổng dịch vụ công quốc gia. Để đảm bảo tiến độ đưa Cổng Dịch vụ công quốc 

gia vào vận hành trong quý IV năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ 

như sau: 

1. Thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

(địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn) kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019; kịp 

thời sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong thời hạn chậm 

nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương về các thủ tục hành chính còn chưa chính xác, 

đầy đủ được phát hiện trong quá trình rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành 

chính của địa phương. 

2. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (địa chỉ: 

https://pakn.dichvucong.gov.vn) khi Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa 

vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đối với các bộ, cơ 

quan đã xây dựng hệ thống xử lý phản ánh, kiến nghị, đề nghị phối hợp với 

Văn phòng Chính phủ để tích hợp với Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

đảm bảo thực hiện thống nhất, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15 

tháng 11 năm 2019. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/
https://pakn.dichvucong.gov.vn/
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3. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện, tích hợp dữ liệu 

thủ tục hành chính trong Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong 

quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức (địa chỉ:  

https://quantri.dichvucong.gov.vn) và tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ 

công cấp bộ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. 

4. Hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc 

gia, trong đó đối với các bộ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019 phải hoàn thành trước 

15 tháng 11 năm 2019. 

5. Triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, trong đó việc tích 

hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan và các đơn vị trực 

thuộc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 

12 năm 2019. 

6. Hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp để triển khai cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau: 

a) Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp 

dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 để chia sẻ thông tin, 

dữ liệu phục vụ xác thực và thực hiện thủ tục hành chính. 

b) Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải chủ 

trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 15 tháng 11 năm 

2019, cụ thể như sau: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục 

thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký khuyến mại, cấp giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa, cấp giấy phép lái xe quốc tế và nộp thuế điện tử đối với 

doanh nghiệp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép 

lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. 

c) Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 12 năm 2019 đối với 

các thủ tục, dịch vụ sau: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá 

nhân, cá nhân kinh doanh); cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai 

hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo 

đảm; thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại một số địa phương đối với 

thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. 

https://quantri.dichvucong.gov.vn/
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d) Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế 

chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan xây dựng 

(hoặc nâng cấp), tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia trong Quý I năm 2020 đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Thu tiền 

nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thu 

phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch 

tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ 

giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; 

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Cấp mới giấy phép lái xe; Nhóm thủ tục 

về trang thiết bị y tế. 

đ) Đề nghị các bộ, cơ quan căn cứ vào đối tượng, nhu cầu thực hiện để đề 

xuất các dịch vụ công trực tuyến có thể đáp ứng yêu cầu tích hợp, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi Văn phòng 

Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ triển khai thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Để triển khai các nhiệm vụ trên, đề nghị các bộ, cơ quan
1
 cử đầu mối phối 

hợp và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2019 để triển 

khai công việc được thuận lợi theo đúng tiến độ đề ra. Các tài liệu hướng dẫn 

thực hiện được đăng tải tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/huong-

dan-bo-nganh-dia-phuong.html. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP,  

  các PTTg: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 

 

 

                                                           
1
 Trừ các Bộ, cơ quan đã cử đầu mối, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
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