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Số: 10928/VPCP-KSTT 
V/v kết nối, tích hợp hệ thống 

chính thức với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Bộ Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

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

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  

 

Triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, cơ 

quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối 

hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp thử nghiệm với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia đối với các dịch vụ: Đổi giấy phép lái xe; Cấp Giấy phép lái xe 

quốc tế; Thông báo hoạt động khuyến mại; Đăng ký khuyến mại; Nhóm dịch vụ 

về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Nộp thuế điện tử đối với doanh 

nghiệp; Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; Cấp điện hạ áp; Cấp điện trung 

áp và một số dịch vụ khác. 

Để chuẩn bị cho việc khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia đầu tháng 12 

năm 2019, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. 

Đầu mối Văn phòng Chính phủ: ông Nguyễn Đình Lợi, điện thoại 

080.40551 - 0984688909, thư điện tử nguyendinhloi@chinhphu.vn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Lưu: VT, KSTT ĐL(2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 

mailto:nguyendinhloi@chinhphu.vn./
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