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Kính gửi:   
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng 

  Chính phủ. 

           

Xét Báo cáo của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của            

Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức Hội nghị Giới thiệu Cổng dịch vụ công 

quốc gia và những lợi ích cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến       

chỉ đạo như sau: 

1. Các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục 

hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ 

tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp trong thực hiện. Truyền thông và 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính 

và vận hành các hệ thống trực tuyến để thực sự tạo bước chuyển của các cơ quan 

hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp. 

2. Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với Văn phòng Chính 

phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình xử phạt vi phạm giao thông đường bộ     

hoàn toàn trực tuyến, trước mắt thực hiện ra quyết định xử phạt điện tử; cung 

cấp dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp phòng, cấp đội 

tại Cục Cảnh sát giao thông và 63 tỉnh, thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia trong tháng 7 năm 2020 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng 

Chính phủ. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cung cấp dịch vụ khai báo tình hình        

sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 

gia trong tháng 9 năm 2020. 

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp, cung cấp 02 dịch vụ công: Đóng 

tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyên và Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và 

kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7 năm 2020. 
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5. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính-      

Viễn thông Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện 

Cổng dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ công trực tuyến theo hướng cải thiện 

các tính năng, chức năng bảo đảm thân thiện, dễ sử dụng; tăng cường chia sẻ, 

trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chủ trì, phối hợp với 

Bộ Tài chính thực hiện việc tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng 

thông tin một cửa quốc gia trong năm 2020. 

6. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách, hoàn thiện, quảng bá cho Cổng dịch 

vụ công quốc gia đến cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, các hộ kinh doanh cá thể trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến;         

đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, 

  các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHĐP, TTĐT; 

- Lưu: VT, KSTT (2).Thảo  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 
Mai Tiến Dũng 
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