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Khai trương Hệ thống liên thông dữ liệu cấp khai sinh và thẻ BHYT  
cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Bộ TT-TT, Bộ Tư pháp và BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ 
khai trương cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành BHXH và kết nối hệ thống thông tin quản lý 
hộ tịch qua hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai 
sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; đại diện Bộ Tư pháp, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ 
Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam… cùng một số địa phương đã triển khai thí điểm 
Hệ thống. 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn cho rằng, dữ liệu ngày càng trở 
nên quan trọng trong việc phát triển các dịch vụ hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã 
hội số. Với thế mạnh của dữ liệu điện tử, các nước có thể tạo ra nhiều dịch vụ tiện lợi hơn, 
nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, hướng đến hiện thực hóa nguyên tắc “Lấy người dùng 
làm trung tâm” hay cung cấp thông tin “Chỉ một lần”. 

Hệ thống NGSP đóng vai trò là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ việc kết 
nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa bộ với bộ, bộ với tỉnh, tỉnh với tỉnh và với các 
CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Đến 
nay, hệ thống NGSP đã thử nghiệm và kết nối thành công một số dịch vụ. 

"Và hôm nay, Hệ thống NGSP kết nối thêm một hệ thống liên thông dữ liệu cấp khai sinh và 
thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đây là một bước tiến lớn trong cải cách TTHC, giúp tiết 
kiệm thời gian, chi phí tối đa cho người dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ 
của cơ quan Nhà nước”- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Để có được thành công này, theo Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, phải kể đến sự nỗ lực, tiên 
phong của BHXH Việt Nam trong việc xây dựng CSDL về BHXH với quy mô toàn dân số, 
được cập nhật, rà soát liên tục. Từ nền tảng đó, trong năm 2019, Bộ TT-TT đã chủ trì, phối 
hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin thông 
qua Hệ thống NGSP để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT 
cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 



ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp- Bộ Công an- Bộ Y tế. Sau một tháng thực hiện thí điểm liên 
thông dữ liệu (từ 20/10/2019) tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp trẻ em được 
liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. 

Là một trong những địa phương thí điểm, ông Vương Trinh Quốc- Giám đốc Sở TT-TT tỉnh 
Lào Cai cho biết, sau một tháng triển khai, Hệ thống liên thông cấp khai sinh và thẻ BHYT 
cho trẻ em dưới 6 tuổi phát huy hiệu quả rất tích cực. Toàn tỉnh Lào Cai đã có hơn 200 trẻ em 
được cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT qua hình thức này, giúp giảm thời gian, tiết kiệm chi 
phí giải quyết TTHC, tạo thuận lợi lớn cho người dân, nhất là ở những thôn bản xa trung tâm, 
không phải đi lại, chờ đợi lâu để giải quyết các thủ tục liên quan trong lĩnh vực này. 

Được biết, với quy trình trước đây, người dân đến làm khai sinh cho con tại UBND xã. Sau 
đó, UBND xã mới lập hồ sơ chuyển cơ quan liên quan gồm: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch, Công 
an và BHXH huyện qua đường Bưu điện để tiến hành cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú 
và thẻ BHYT. Nhưng giờ đây, qua Hệ thống liên thông dữ liệu, bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hồ sơ hành chính xã chỉ cần lập hồ sơ trên Hệ thống và chuyển ngay đến các cơ quan liên 
quan. Điều này giúp thông tin đồng bộ giữa các cơ quan; tốc độ nhanh (do không phải phụ 
thuộc vào Bưu điện, bộ phận văn thư…) và thuận tiện cho việc trao đổi, giải quyết TTHC 
đươc nhanh chóng, chính xác. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo, đại diện của Bộ TT-TT, Bộ Tư pháp và BHXH Việt Nam đã chính thức 
khai trương Hệ thống CSDL chuyên ngành BHXH và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ 
tịch qua Hệ thống NGSP phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
Dự kiến đến hết năm 2019, Hệ thống này sẽ được triển khai đến tất cả các địa phương trên 
phạm vi cả nước. 



 

Nguồn: Thanh niên                  

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Đời sống  

Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH 

Sáng 21.11 tại Hà Nội, Bộ TT-TT, Bộ Tư pháp và BHXH VN đã khai trương CSDL 
ngành BHXH và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua NGSP phục vụ liên thông khai 
sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

 

Lãnh đạo các bộ ngành thực hiện nghi thức khai trương hệ thống CSDL chuyên ngành BHXH

Ảnh: Anh Thư 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sau 3 năm phối hợp của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, BHXH Việt Nam đã xây dựng một cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành đáp ứng 
được các yêu cầu, cụ thể: 

 Dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL hộ gia đình tham gia 
BHYT là hơn 97,4 triệu nhân khẩu. 

CSDL của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do 
BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 
488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHTN và 85,24 triệu 
người tham gia BHYT. 

CSDL người hưởng hàng tháng (Quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam, 
trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp…). 

CSDL KCB BHYT với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh 

Những CSDL trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao được 
chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính 
phủ đề ra. 

Để khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên nhành BHXH, trong năm 2019, Bộ TT-TT đã chủ 
trì, phối hợp với BHXH VN, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin 



thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở T.Ư và địa phương (NGSP) để 
kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư 
pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế. 

 Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 
trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến, đến hết năm 
2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả 
các địa phương trên phạm vi cả nước. 

Việc kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với 
Hệ thống CSDL ngành bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong 
công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Theo thống kê 
của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 
tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, chiếm hơn 1% số giao dịch 
hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Phạm Anh Tuấn, đây là khởi đầu có ý nghĩa to lớn trong việc cải 
cách thủ tục hành chính tạo tiện ích cho người dân, giảm chi phí cho BHXH qua đó góp phần 
phát triển chính phủ điện tử tại VN.  “Trong thời gian tới, theo đề xuất của một số chuyên gia, 
dựa trên nền tảng CSDL của BHXH Việt Nam Bộ TT-TT sẽ phổi hợp với các bộ, ngành liên 
quan nghiên cứu triển khai 2 dịch vụ quan trọng bao gồm: VietInfo là dịch vụ cho phép người 
dân quản lý, cập nhật bổ sung và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện các giao dịch 
trực tuyến đơn giản và thuận lợi hơn và Dịch vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với Bộ Y tế quản lý hồ 
sơ khám chữa bệnh điện tử, quản lý, phân tích số liệu ngành y tế”, ông Tuấn cho biết. 

Ngày 22.5.2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành danh mục 
CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Trong đó 
CSDL quốc gia về bảo hiểm được xác định là 1 trong 6 CSDL quan trọng để tạo nền tảng cho 
phát triển chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông. 

Thực hiện quyết định trên của Thủ tướng, ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn 
thiện CSDL kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối giữa các 
Bộ, ngành liên quan như: thuế, y tế, hải quan, tài chính, LĐ-TB-XH...Ngoài đáp ứng các yêu 
cầu nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH 
còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. 



 

Nguồn: Nhân dân     

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Xã hội  

Liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 15 nghìn trẻ em 

Trong năm 2019, thí điểm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội 
qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương để 
liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi đã được tiến hành. 
Sau một tháng thực hiện ở 13 địa phương, hơn 15 nghìn trường hợp trẻ em được liên 
thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế. 

 

Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết nối với Hệ thống thông tin đăng 
ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và 

địa phương (NGSP). 

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) 
và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống thông tin ở Trung ương và địa 
phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 
sáu tuổi. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng về bảo hiểm 

Ngày 22-5-2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục 
cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. 
Trong đó, CSDL quốc gia về bảo hiểm được xác định là một trong sáu CSDL quan trọng để 
tạo nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử. 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung 
và hoàn thiện CSDL kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối 
giữa các Bộ, ngành liên quan như thuế, y tế, hải quan, tài chính, lao động, thương binh và xã 
hội... 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ 
người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. Chính 
phủ, Bộ Thông tin - Truyền thông và các Bộ, Ngành liên quan cũng đã xác định, CSDL quốc 
gia về bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử, cùng với 
năm CSDL khác (CSDL quốc gia về dân cư; CSDL đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; CSDL quốc gia về tài 



chính) đóng vai trò để kiến tạo nên nền tảng Chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, 
hiệu quả và liên thông. 

Ba năm qua, BHXH Việt Nam phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện một 
khối lượng công việc lớn để cập nhật, duy trì, bảo đảm chất lượng và làm giàu dữ liệu. Từ đó, 
xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu mà toàn ngành BHXH 
đã nỗ lực thực hiện. Đó là nguồn dự liệu cụ thể về các lĩnh vực. 

Thứ nhất là, dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL hộ gia 
đình tham gia BHYT với gần 97,5 triệu nhân khẩu. 

Thứ hai là, CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. BHXH Việt Nam đang 
quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488 nghìn người tham gia 
BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHXH thất nghiệp và 85,24 triệu người tham 
gia BHYT. 

Thứ ba là, CSDL người hưởng hằng tháng. Đó là quản lý thông tin người hưởng lương hưu và 
trợ cấp BHXH hằng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong cơ sở dữ liệu của 
BHXH Việt Nam, trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp… 

Thứ tư là, CSDL khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu 
lượt khám, chữa bệnh. 

Những CSDL trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao được 
chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính 
phủ đề ra. 

Liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 15 nghìn trẻ 

Để khai thác CSDL chuyên ngành BHXH, trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
chủ trì, phối hợp BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm kết nối, chia sẻ thông tin 
thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương 
(NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em 
dưới sáu tuổi. 

Đây là hoạt động triển khai các quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-
BYT ngày 15-5-2015 giữa các Bộ: Tư pháp, Công an và Y tế. 

Sau một tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố, đã có hơn 15 nghìn 
trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. 

Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em 
dưới sáu tuổi cho tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. 

Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với 
Hệ thống CSDL ngành bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong 
công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 2018. 

Trước đó, kết nối CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của Tổng Cục đường bộ, phạm vi đến các sở giao thông vận tải phục vụ thủ tục hành chính 
cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô-tô có lượng giao dịch trung bình 500 hồ sơ/ngày. 

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước, hằng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho 
trẻ em dưới sáu tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT. Con số này 
chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp. 

Là một trong những địa phương triển khai thí điểm chương trình này, đại diện Sở Thông tin - 
Truyền thông tỉnh Lào Cai cho biết, Bộ Thông tin - Truyền thông hỗ trợ địa phương xây dựng 
nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) từ tháng 5 năm2019. Đến nay, Lào Cai đã kết nối 
thành công Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh với CSDL Quốc gia về doanh nghiệp (Bộ 



Kế hoạch và Đầu tư). Bước đầu, thử nghiệm thành công đối với 10 dịch vụ hành chính công 
tại Sở Công thương để xác thực thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu, góp phần giảm thiểu 
thành phần hồ sơ phải nộp cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện các thủ tục nêu trên. 

Lào Cai cũng kết nối thành công Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh với hệ thống thông 
tin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ lấy được 
thông tin một chiều đối với các hồ sơ đã được giải quyết trên hệ thống của Bộ Tư pháp. 

Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ triển khai bước hai dự án này, quy mô sẽ tập trung 
vào hai nhiệm vụ chính. Trước hết là kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với các CSDL, hệ 
thống thông tin của Trung ương đã triển khai thành công kết nối với NGSP quốc gia do Bộ 
Thông tin - Truyền thông đang quản lý, vận hành. Tiếp đó là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ 
và Giám sát việc xử lý quy trình nghiệp vụ đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trên cổng 
dịch vụ công của tỉnh. 

Dự kiến, trong quý 2 năm 2020, tỉnh Lào Cai ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công gắn 
với Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Việc triển khai các dự án giúp giảm thiểu thành 
phần hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp phải thực hiện khi thực hiện thủ tục. Đồng thời, giám 
sát toàn bộ quy trình để bảo đảm các cơ quan nhà nước, công chức thực hiện thủ tục, thủ tục 
liên thông đúng trình tự, thời gian. 



 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Tin tức 

Khai trương cơ sở dữ liệu gần 100 triệu người về BHXH 

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH và kết 
nối thông tin quản lý hộ tịch qua các hệ thống thông tin quốc gia phục vụ liên thông khai 
sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

 

CSDL Quốc gia về Bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, theo báo cáo khảo sát về Chính phủ điện tử 
năm 2018 của Liên Hợp Quốc, dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển các 
dịch vụ  hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Với thế mạnh của dữ liệu điện tử, 
các nước có thể tạo ra nhiều dịch vụ tiện lợi hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, 
hướng đến hiện thực hóa nguyên tắc “lấy người dùng làm trung tâm” hay cung cấp thông tin 
“chỉ một lần”. 

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ 
sở dữ liệu (CSDL) quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, 
trong đó CSDL quốc gia về bảo hiểm được xác định là 1 trong 6 CSDL quan trọng để tạo nền 
tảng cho phát triển chính phủ điện tử. 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung 
và hoàn thiện CSDL kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của Ngành và chia sẻ, kết nối 
giữa các Bộ, ngành liên quan như Thuế, Y tế, Hải quan, Tài chính, Lao động - Thương binh 
và Xã hội... Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và 
phục vụ người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo 
hiểm. 

Chính phủ, Bộ TT&TT và các Bộ, ngành liên quan cũng đã xác định CSDL Quốc gia về Bảo 
hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử, cùng với 5 CSDL khác 
(CSDL quốc gia về Dân cư; CSDL Đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh 
nghiệp; CSDL quốc gia về Thống kê tổng hợp về Dân số; CSDL quốc gia về Tài chính). 



Sau 3 năm triển khai, BHXH Việt Nam với sự phối hợp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
đã cập nhật, duy trì, đảm bảo chất lượng và làm giàu dữ liệu để xây dựng một cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu mà toàn Ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện. 

Cụ thể: dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL Hộ gia đình 
tham gia BHYT là 97.404.944 nhân khẩu. CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp do BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt 
buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHXH thất 
nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT. CSDL người hưởng hàng tháng (quản lý thông 
tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với 3,6 triệu người hưởng được 
quản lý trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam, trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh 
nghề nghiệp…). CSDL KCB BHYT với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám 
chữa bệnh . 

Những CSDL trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao được 
chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính 
phủ đề ra. 

Để khai thác CSDL chuyên ngành BHXH, trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ 
thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa 
phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ 
em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 
15/5/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế. 

Sau 1 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 
trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến đến hết năm 
2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả 
các địa phương trên phạm vi cả nước. Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ 
tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với Hệ thống CSDL ngành Bảo hiểm (phạm vi đến cấp 
quận/huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các 
bộ, ngành, địa phương so với năm 2018 (kết nối CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với cổng 
dịch vụ công trực tuyến của Tổng Cục đường bộ, phạm vi đến các sở GTVT phục vụ TTHC 
cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô có số lượng giao dịch trung bình là 500 hồ sơ/ngày. 

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho 
trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, chiếm hơn 1% 
số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, theo đề xuất của một số chuyên gia, 
dựa trên nền tảng CSDL của BHXH Việt Nam Bộ Thông tin và truyền thông sẽ phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu triển khai 2 dịch vụ quan trọng bao gồm: VietInfo là dịch 
vụ cho phép người dân quản lý, cập nhật bổ sung và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực 
hiện các giao dịch trực tuyến đơn giản và thuận lợi hơn và Dịch vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với 
Bộ Y tế quản lý hồ sơ khám chữa bệnh điện tử, quản lý, phân tích số liệu ngành y tế. 



 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 21/11/2019 
Mục: Tin tức 

CSDL bảo hiểm góp phần kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, 
minh bạch, hiệu quả và liên thông 

Hiện nay, Chính phủ, Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan xác định cơ sở dữ liệu (CSDL) 
về bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử. Cùng với 5 
CSDL quốc gia khác, CSDL về bảo hiểm đóng vai trò góp phần kiến tạo nền tảng Chính phủ 
điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông. 

Sáng ngày 21/11/2019, tại Hà Nội, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
phối tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết nối với Hệ thống 
thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở 
Trung ương và địa phương (NGSP). Tham dự có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn; 
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào... 

  

 

 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khai trương 

  

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhận định, việc xây 
dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để xây dựng 
Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. 

Thứ trưởng chia sẻ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tưởng dễ nhưng thực tế đầy khó khăn, thách 
thức. Đối với CSDL bảo hiểm xã hội, yêu cầu đặt ra là CSDL phải rất chính xác, theo đúng 
các trường thông tin. Và quan trọng hơn cả là phải liên tục cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, 
phải nuôi nó sống, nếu không chỉ sau 3-5 tháng, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ lạc hậu, 
không còn chính xác, sẽ gây khó khăn cho các cơ quan thực hiện xác thực, làm ID cho công 
dân sau này. Như vậy chúng ta sẽ không thể xây dựng được Chính phủ điện tử. 

  



Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đang là một đơn vị tiên phong, quản lý một hệ thống cơ sở dữ 
liệu quốc gia về bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm đã có đủ dữ liệu của các 
công dân Việt Nam. Và ngành Bảo hiểm xã hội luôn ý thức được tầm quan trọng của việc 
phải luôn cập nhật, bổ sung để đảm bảo cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác nhất. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý, hiện các bộ, ngành, địa phương đã có các 
cơ sở dữ liệu, nhưng vấn đề mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm là mỗi cơ 
quan, đơn vị có dữ liệu đang giữ phục vụ riêng cho công việc của mình. Lý do của tình trạng 
này là vì tính sở hữu của mỗi ngành, mỗi đơn vị và vấn đề an ninh, bảo mật dữ liệu. Không có 
cơ chế, khung pháp lý cho việc chia sẻ dữ liệu nên nhiều đơn vị không dám chia sẻ dữ liệu. 

Về việc tạo hành lang pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, Bộ trưởng Bộ TT&TT đang 
rất trăn trở, quyết tâm ban hành sớm Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Theo kế 
hoạch, dự kiến trong tháng 12/2019, Bộ TT&TT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban 
hành. Thứ trưởng hy vọng, sau khi Nghị định này được ban hành, sẽ không còn tình trạng các 
ngành khư khư giữ cơ sở dữ liệu của ngành mình, xóa bỏ suy nghĩ cát cứ dữ liệu của các cơ 
quan, đơn vị. 

Hiện nay, Chính phủ, Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan xác định CSDL về bảo hiểm là 
một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử. Cùng với 5 CSDL quốc gia 
khác (CSDL về dân cư; đất đai; đăng ký doanh nghiệp; thống kê tổng hợp về dân số; tài 
chính), CSDL về bảo hiểm đóng vai trò góp phần kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử Việt 
Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông. 

Trong 3 năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ để cập nhật, duy trì, đảm bảo chất lượng và 
làm giàu dữ liệu để xây dựng một CSDL chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu mà toàn ngành 
Bảo hiểm xã hội nỗ lực thực hiện. Cụ thể, dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số 
trong hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế là gần 97,5 triệu nhân khẩu. 
CSDL của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam đang quản lý là khoảng 14,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
488 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia bảo hiểm xã 
hội thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh… 

Những cơ sở dữ liệu này đã giúp ngành Bảo hiểm xã hội cải cách thủ tục hành chính, nâng 
cao được chất lượng phục vụ, góp phần giúp Ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, 
Chính phủ đề ra. 

 



Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết 
nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ 

thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) 

Để khai thác tốt cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội, trong năm 2019, Bộ TT&TT đã 
chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, 
chia sẻ thông tin qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa 
phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 
ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế. 

Sau một tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hải 
Dương, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Nam..., đã có 15 nghìn trường hợp trẻ em được 
liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế. 

Dự kiến, đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả các địa phương  trên phạm vi cả nước. 

Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với 
Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn 
trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 
2018. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai 
sinh cho trẻ em dưới 6  tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo 
hiểm y tế, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp./. 

 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn  

Ngày đăng: 22/11/2019 
Mục: Tin tức  

Nữ cán bộ nhiệt huyết với công tác bảo hiểm xã hội 

Bốn năm gắn bó với công việc tuyên truyền, tư vấn người dân tham gia bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện, chị Nguyễn Thị Hòe, sinh năm 1983, làm việc tại Điểm bưu điện 
Văn hóa xã Lương Năng, huyện Văn Quan luôn mong muốn mọi người dân trên địa bàn 
xã sẽ có “điểm tựa” để trang trải cho cuộc sống sau này. 

 

Chị Hòe tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện 

Công tác tại UBND xã từ năm 2011 và tham gia tuyên truyền, tư vấn BHXH từ năm 2015, chị 
Hòe vừa đảm nhiệm công việc Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và cán bộ không 
chuyên trách của UBND xã, vừa là nhân viên trực điểm kiêm bưu tá bưu điện xã Lương 
Năng. 

Được tham gia BHXH, BHYT nên chị Hòe hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích mà BHXH mang 
lại. Từ đó, chị Hòe mong muốn mọi người dân đều được tham gia BHXH và khi đến tuổi nghỉ 
hưu được cầm trên tay sổ lĩnh lương hưu, đồng thời nhận được các chế độ phúc lợi và hưu trí 
của nhà nước, không phải lo cuộc sống về già sau này. 

Xã Lương Năng – vùng quê thuần nông nghèo với 7 thôn bản, trong đó có đến 3 thôn bản địa 
hình đi lại khó khăn, điều kiện kinh tế, trình độ dân trí thấp. Số lượng hộ nghèo và cận nghèo 
trên địa bàn xã còn nhiều. 

Nhìn vào những người nghèo của quê hương, chị Hòe càng mong rằng BHXH sẽ là “điểm 
tựa” kinh tế của người dân cho cuộc sống sau này. Với động lực đó, chỉ trong vòng 6 tháng 
đầu năm 2019, chị Hòe đã khai thác được 84 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến 
nay, chị Hòe đã phát triển đối tượng hơn 110 người. Đây là con số không hề nhỏ đối với một 
điểm bưu điện xã. 

Nói về những khó khăn trong công tác tuyên truyền, chị Hòe cho biết: việc kiêm nhiệm nhiều 
việc là rào cản khá lớn khiến tôi khó phân bổ thời gian hợp lý. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất 
đối với tôi có lẽ đến từ chính những đối tượng mà tôi muốn tuyên truyền: “Có những trường 
hợp khi tôi đến nhà và nói đến bảo hiểm, người dân xua tay, nói với tôi rằng: Làm gì không 
làm mà lại làm cái trò lừa đảo này. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi giải thích họ hiểu ra và tham 
gia BHXH luôn. Điều đó khiến tôi vô cùng vui và hạnh phúc, giống như bản thân mình đã 
mang lại điều tốt đẹp cho người dân và cuộc sống vậy.” 



Chia sẻ bí quyết để thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, chị Hòe cho rằng, trước hết, 
để có thể giúp người dân hiểu và tham gia thì bản thân người tư vấn cần phải chân thành, nói 
đúng, nói đủ những lợi ích của BHXH mang lại. Những người muốn hay không muốn tham 
gia BHXH tự nguyện đều có những suy nghĩ, yêu cầu khác nhau, do vậy, người tư vấn luôn 
luôn tư vấn cho người nghe với thái độ niềm nở, nhiệt tình, đồng thời lắng nghe để tháo gỡ 
dần vấn đề của người dân. 

Anh Lý Văn Duy, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Văn Quan nhận xét: “Trong số tất 
cả các điểm bưu điện văn hóa xã, Lương Năng là xã làm tốt nhất  công tác phát triển BHXH 
tự nguyện. Chị Hòe là người nắm rõ địa bàn và gần gũi với người dân ở đây, điều đó giúp bà 
con tin tưởng và nhiệt tình tham gia BHXH tự nguyện hơn. Tất cả các mảng triển khai ở điểm 
bưu điện tại Lương Năng đều được thực hiện rất tốt.” 

Từ những thành tích nổi bật của bản thân trong công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện trên 
địa bàn xã, chị Hòe nhiều lần được nhận giấy khen, danh hiệu “Nhân viên bưu điện – văn hóa 
xã giỏi” của Bưu điện. Đặc biệt, năm 2018, chị Hòe được Bưu điện tỉnh biểu dương với danh 
hiệu “ Người bưu điện tiêu biểu”. 

DƯƠNG KIM 

 



 

Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 22/11/2019 
Mục: Chính trị  

Sớm chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện việc khảo sát các điểm bưu điện cấp huyện và 
cấp xã theo kế hoạch về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích, đến nay, Bưu điện tỉnh và các đơn vị được khảo sát đã cơ bản sẵn sàng về 
trang thiết bị và cơ sở vật chất để triển khai. 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của huyện Châu Thành A được bố trí tại 
Bưu điện huyện 

Khảo sát cũng ghi nhận một số đơn vị đề nghị được lắp thêm biển hiệu, trang bị bàn quầy, tủ 
hồ sơ, thiết bị tin học, mạng đường truyền internet, máy in, máy scan, camera giám sát, băng 
ghế ngồi cho người dân… Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh bố trí thêm 1 người để hỗ trợ cho 
các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đề xuất của tổ khảo sát, dự kiến, trong tháng 11-2019 sẽ triển khai chính thức thực hiện 
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận một 
cửa thị xã Long Mỹ; xã Đông Phước A, huyện Châu Thành; phường I, thành phố Vị Thanh; 
xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Phương Bình và thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. 

Sau đó, tháng 12 sẽ bố trí tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy; xã Trường Long A, huyện Châu 
Thành A; xã Vĩnh Thuận Đông và xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Và trong tháng 1-2020 
sẽ bố trị tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. 

Tin, ảnh: Đ.B 

 



 

Nguồn: Khám phá 

Ngày đăng: 22/11/2019 
Mục: Thời sự 

Thừa Thiên Huế thí điểm thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt 

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng 
tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Ngày hội không tiền mặt: Khắp nơi cháy hàng, dòng người kéo dài chờ thanh toán 

Đẩy mạnh mô hình trường học không sử dụng tiền mặt 

Ngày 21/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã ban hành Công văn về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức 
không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Theo đó, ông Thọ đã đồng ý thống nhất các ý kiến đề xuất về triển khai thí điểm thu phí, lệ 
phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong 
đó, giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
triển khai thí điểm 3 giải pháp không sử dụng tiền mặt gồm: Máy POS, QR code, VNPT Pay. 

Đồng thời, quảng bá, tuyên truyền đến công dân, tổ chức tiếp cận, sử dụng các mô hình, giải 
pháp thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 
ngày 27/12/2019.  

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoàn 
thiện phân hệ thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng dẫn của Văn 
phòng Chính phủ về Payment Connect, trong đó đáp ứng được các chức năng kết xuất, trả lại 
cho công dân, tổ chức hóa đơn điện tử, hóa đơn thanh toán khi công dân, tổ chức thanh toán 
trực tuyến, trực tiếp; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2019. 

Ngoài ra, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh Danh mục dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và mức độ 4 áp dụng năm 2020 trên cơ sở danh mục được phê duyệt tại Quyết định 



số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND tỉnh phê 
duyệt trước ngày 20/12/2019. 

Được biết, vào tháng 12/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức 
đi vào hoạt động. Trung tâm là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

Trung tâm có diện tích 630 m2 với 34 quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cho công dân, tổ chức (bao gồm các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và 6 
cơ quan Trung ương trên địa bàn), bộ phận bưu chính công ích và thu phí tập trung. 

Số lượng thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm là 1.401 thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh, các cơ quan theo ngành dọc được các bộ, ngành đặt tại địa phương. 

Trung tâm đi vào hoạt động đảm bảo người dân chỉ nộp hồ sơ và nhận hoàn trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại một địa điểm duy nhất nhằm quản lý thống nhất, đồng bộ việc 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. 

Người dân, tổ chức khi nộp hồ sơ sẽ được số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử, hướng tới những 
thành phần hồ sơ này không cần phải nộp lại mọi người giải quyết thủ tục hành chính tại các 
Trung tâm Hành chính công ở lần tiếp theo. 

Với phương châm “Thân thiện – Đơn giản – Đúng hẹn”, tại trung tâm này sẽ có bộ phận 
hướng dẫn người dân, tổ chức lấy số và các thắc mắc, và bộ phận giám sát, theo dõi quá trình 
tiếp nhận, xử lý và hoàn trả thủ tục hành chính nhanh, gọn, công khai, minh bạch. Nếu cán bộ 
nào làm chậm trễ, sẽ phải công khai xin lỗi người dân. 

Ông Thọ khẳng định, sự ra đời của Trung tâm hành chính công tỉnh cùng với hệ thống Trung 
tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã là giải pháp 
hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục 
hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Nhật Tuấn 

 

 


