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Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; 

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

trung ương; 

- Các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam, Công nghiệp Viễn thông quân đội 

Việt Nam. 

  

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp giao 

ban về việc kết nối, tích hợp và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia với các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, 04 tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, 

Đồng Tháp, Khánh Hòa) và một số tập đoàn (Điện lực Việt Nam, Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp Viễn thông quân đội Việt Nam). Trên cơ 

sở kết quả cuộc họp, Văn phòng Chính phủ xin thông tin về một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Tình hình, kết quả vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Tính từ ngày 09 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2019, Cổng Dịch 

vụ công quốc gia đã thực hiện: 

- Cấp 13.445 tài khoản trong đó: 13.326 tài khoản cá nhân (1.164 tài 

khoản qua Bảo hiểm xã hội chiếm 8,7%); 119 tài khoản doanh nghiệp. 

- Có 5,49 triệu lượt truy cập vào hệ thống. 

- Đã có 47.378 hồ sơ đồng bộ trạng thái lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Đã có 4.176 hồ sơ được nộp trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

trong tổng số 22.000 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của 08 nhóm dịch vụ công 

được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gồm nộp trực tiếp, trực tuyến 

và qua bưu chính), chiếm 19% (Phụ lục kèm theo). 

- Tổng đài hỗ trợ, giải đáp 1.070 cuộc gọi. 

- Tiếp nhận 268 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 
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2. Tình hình kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

2.1. Đối với các bộ, ngành 

Tại Lễ Khai trương ngày 09 tháng 12 năm 2019, có Bộ Công Thương, Bộ 

Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện 

lực tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Riêng Bộ Giao thông vận tải 

mới tích hợp từ Hệ thống thông tin của Tổng cục đường bộ Việt Nam). Đến 

nay, một số bộ, ngành đã tiếp tục triển khai một số công việc sau: 

- Bộ Công Thương: triển khai kết nối, tích hợp và cung cấp thêm 131 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Bộ Tài chính: hoàn thiện, kiểm thử việc cung cấp với 02 dịch vụ của 

Tổng cục Hải quan (hủy, bổ sung tờ khai hải quan) và dịch vụ đăng ký mã số 

đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước. 

- Bộ Xây dựng: đang thử nghiệm tích hợp với dịch vụ “Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng hạng I”. 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: đã cài đặt máy chủ bảo mật, 

đang thực hiện kiểm thử việc đăng nhập một lần. 

- Bộ Khoa học Công nghệ, Ngân hàng nhà nước: cài đặt xong phần máy 

chủ bảo mật đang thực hiện các bước kết nối, tích hợp. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: đang thực hiện kiểm thử việc đăng nhập một 

lần. 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối bổ sung 9 dịch vụ, cung cấp toàn 

bộ 12/12
1
 dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tuy nhiên, một số dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình sẽ tích hợp, 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 12 năm 2019 và quý I 

năm 2020 cần đẩy nhanh việc tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục và 

thực hiện tích hợp nếu không sẽ không đảm bảo tiến độ đề ra, cụ thể: 

- Bộ Tài chính: Dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cá nhân (theo lộ trình 

trong tháng 12 năm 2019); khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát 

chi qua mạng và giao dịch một cửa với kho bạc Nhà nước (quý I năm 2020). 

- Bộ Tư pháp: Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm (theo lộ trình 

trong tháng 12 năm 2019); cấp phiếu lý lịch tư pháp (quý I năm 2020). 

                                                           
1
 (1) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (2) Cấp điện mới mới từ lưới điện hạ áp; (3) Thanh toán tiền điện, (4) 

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; (5) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; (6) 

Thay đổi mục đích sử dụng điện; (7) Thay đổi định mức sử dụng điện; (8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua 

bán điện; (9) Thay đổi thông tin đã đăng ký; (10) Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; (11) Gia hạn Hợp 

đồng mua bán điện; (12) Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện. 
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- Bộ Công an: Dịch vụ thu 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; xác 

nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân (quý I 

năm 2020). 

- Bộ Giao thông vận tải: Dịch vụ thu nộp phạt xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông 

vận tải cấp mức độ 4 (quý I năm 2020). 

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Dịch vụ đăng ký hợp đồng cung 

ứng lao động (quý I năm 2020). 

- Bộ Y tế: Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế (quý I năm 2020). 

Đồng thời, để cải thiện chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh của Ngân 

hàng Thế giới, đề nghị các bộ, ngành tập trung tái cấu trúc quy trình, đơn giản 

hóa thủ tục theo hướng liên thông điện tử để tích hợp, cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến đối với các thủ tục liên quan đến chỉ số đánh giá môi trường 

kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay trong quý I năm 2020, cụ 

thể như sau: 

- Nhóm khởi sự doanh nghiệp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Đăng ký doanh 

nghiệp); Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao 

động); Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (Thông báo việc sử dụng lao 

động). 

- Nhóm tiếp cận điện năng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ký hợp đồng 

mua bán điện); Bộ Giao thông vận tải (Chấp thuận xây dựng công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ và cấp giấy phép 

xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông 

đường bộ). 

2.2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Xét trên 4 nhóm chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia gồm: (1) Tích hợp thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại; (2) 

Đăng nhập một lần (SSO); (3) Đồng bộ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính; (4) Bố trí máy chủ bảo mật (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), kết quả 

cụ thể như sau: 

- Còn 02 tỉnh chưa kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm Bà Rịa 

- Vũng Tàu
2
, Sơn La. 

- Có 12/63 tỉnh, thành phố hoàn thành cả 4 nhóm nhiệm vụ gồm: TP Hà 

Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Bắc Kạn, Bình Định, Đồng Tháp, Nam 

Định, Quảng Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Phúc. 

                                                           
2
 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản số 12976/UBND-SCT ngày 12/12/2019 báo cáo việc đang 

nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh, dự kiến hoàn thành đầu Quý II năm 2020 và đề nghị sử dụng phần mềm 

xử lý thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại do Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp (đã cấp tài khoản). 
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- Đã có 59/63 tỉnh, thành phố tích hợp dịch vụ Thông báo hoạt động 

khuyến mại; 04 tỉnh còn lại sử dụng phần mềm chung của Cổng Dịch vụ công 

quốc gia gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Khánh Hòa, Sơn La. 

- Đã có 52/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng nhập một lần từ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 11 tỉnh chưa hoàn thành gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc 

Giang, TP. Đà Nẵng, Hà Giang, Hòa Bình, Hậu Giang, Khánh Hòa, Phú Yên, 

Sơn La, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long. 

- Đã có 27/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc đồng bộ hồ sơ tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trừ các thủ tục 

thông báo hoạt động khuyến mại và đổi giấy phép lái xe đã được tích hợp trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia). 

- Đã có 42/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc bố trí máy chủ bảo mật để 

kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và 21 tỉnh sử dụng máy chủ bảo mật 

dùng chung do Văn phòng Chính phủ bố trí. 

3. Để việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia hiệu quả, đáp ứng 

đúng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như cam kết 

của các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, 

địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

3.1. Khẩn trương thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công 

quốc gia theo các văn bản số: 11365/VPCP-KSTT ngày 13 tháng 12 năm 

2019; 9329/VPCP-KSTT ngày 12 tháng 10 năm 2019 gửi UBND các tỉnh, 

thành phố; 9559/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 10 năm 2019, bảo đảm hoàn 

thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

3.2. Hoàn thành việc nâng cấp Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin 

một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 01 

năm 2020. 

3.3. Các tỉnh, thành phố: An Giang, Bến Tre, Cao Bằng, Đắk Nông, 

Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, 

Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, 

Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái sớm bố trí máy chủ bảo mật dùng riêng để 

bảo bảm an toàn thông tin trong vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

3.4. Hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ các dữ liệu, dịch vụ khác gồm: 

dữ liệu thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị, thanh toán trực tuyến với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

3.5. Các bộ (Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công Thương), Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhóm thủ tục hành chính 

tích hợp trong tháng 12 năm 2019 và quý I năm 2020, chủ trì, phối hợp với 
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Văn phòng Chính phủ cải tiến quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, đặc biệt là việc thực hiện liên thông các nhóm thủ tục liên quan đến 

chỉ số môi trường kinh doanh. 

3.5. Các bộ, ngành, địa phương có dịch vụ công mức độ 3, 4, chủ động 

phối hợp với Văn phòng Chính phủ lựa chọn, tích hợp, cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng lộ trình theo Đề án xây dựng Cổng Dịch 

vụ công quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

3.6. Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực 

hiện; Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí hỗ trợ kinh phí thường xuyên 

để thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến xây 

dựng, nâng cấp hệ thống, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia 

theo đúng quy định tại điểm g khoản 1, điểm a khoản 7 mục VI Điều 1 Quyết 

định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

3.7. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đảm bảo các nguồn lực để 

hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình kết nối, tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia và đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, an 

ninh thông tin. 

3.8. Hàng tháng, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp tình hình, kết quả 

thực hiện và tổ chức giao ban với các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai 

kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg (để b/c); 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ban dân nguyện của UBTVQH; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

   Vụ: TH; 

- Lưu: VT, KSTT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Công văn Số: 11864/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 12 năm 

2019 của Văn phòng Chính phủ) 

 

1. Kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

TT Tên dịch vụ Hồ sơ trực tuyến gửi  

từ Cổng DVCQG 

Số hồ sơ đăng ký Số hồ sơ đã tiếp 

nhận, xử lý 

01 Đổi giấy phép lái xe do ngành giao 

thông vận tải cấp 

1.358 1.049 

02 Cấp giấy phép lái xe quốc tế 1.179 1.115 

03 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị hỏng, 

mất 

88 88 

04 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 09 09 

05 Cấp mới từ lưới điện hạ áp, trung áp  701 691 

06 Thông báo hoạt động khuyến mại 806 500 

07 Đăng ký khai sinh (Hà Nội) 31 31 

08 Đăng ký khai sinh (Quảng Ninh) 4 4 

Tổng cộng 4.176 3.487 (83,5%) 

(Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 11568 11864/VPCP-KSTT ngày 29 

tháng 12 năm 2019 đôn đốc các tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia) 
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2. Tình hình kết nối, tích hợp của các bộ, ngành 

TT Bộ, ngành Đăng nhập 

một lần 

(SSO) 

Đồng bộ 

hồ sơ 

Máy 

chủ bảo 

mật 

Ghi chú 

1 Bộ Công an     

2 Bộ Quốc phòng     

3 Bộ Ngoại giao     

4 Bộ Nội vụ     

5 Bộ Tư pháp     

6 Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 Đang 

triển khai 

X Đã tích hợp dữ 

liệu đăng ký 

doanh nghiệp 

7 Bộ Tài chính X  X  

8 Bộ Công 

Thương 

X X X  

9 Bộ Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thông 

Đang triển 

khai 

 X  

10 Bộ Giao thông 

vận tải 

Đang triển 

khai 

 X Kết nối 02 dịch 

vụ của Tổng cục 

Đường bộ 

11 Bộ Xây dựng Đang kiểm thử  X  

12 Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

  X  

13 Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Đang kiểm thử  X  

14 Bộ Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

    

15 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

    

16 Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Đang kiểm thử  X  

17 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Đang kiểm thử  X  

18 Bộ Y tế Triển khai thử 

nghiệm 

 X  

19 Ủy ban dân tộc     

20 Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 

 Đang 

triển khai 

X  
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21 Thanh tra Chính 

phủ 

    

22 Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

X Đang 

triển khai 

X  

Tổng hợp 03/22 01/22 13/22  

 

3. Tình hình kết nối, tích hợp của địa phương 

TT Tỉnh/ Thành phố Thủ tục 

TBHĐKM 

Đăng nhập một 

lần (SSO) 

Đồng bộ 

hồ sơ 

Máy chủ bảo 

mật 

1 Thành phố Hà Nội X X X X 

2 Thành phố Hồ Chí 

Minh 

X X X X 

3 Thành phố Hải Phòng X X X X 

4 An Giang X X X  

5 Bà Rịa - Vũng Tàu Dùng PM 

chung 

   X 

6 Bạc Liêu X X   X 

7 Bắc Kạn X X X X 

8 Bắc Giang X    X 

9 Bắc Ninh X X   X 

10 Bến Tre X X    

11 Bình Dương X X   X 

12 Bình Định X X X X 

13 Bình Phước X X   X 

14 Bình Thuận X X   X 

15 Cà Mau X X   X 

16 Cao Bằng X X    

17 Thành phố Cần Thơ X X   X 

18 Thành Phố Đà Nẵng X  X X 

19 Đắk Lắk X X   X 

20 Đắk Nông X X    

21 Điện Biên X X X   

22 Đồng Nai X X   X 

23 Đồng Tháp X X X  X 

24 Gia Lai Dùng PM 

chung 

X   X 

25 Hà Giang X    X 

26 Hà Nam X X  X  

27 Hà Tĩnh X X   X 

28 Hải Dương X X    

29 Hòa Bình X  X X 

30 Hậu Giang X  X  X 
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31 Hưng Yên X X   X 

32 Khánh Hòa Dùng PM 

chung 

X   X 

33 Kiên Giang X X X  

34 Kon Tum X X X  

35 Lai Châu X X    

36 Lào Cai X X    

37 Lạng Sơn X X X  

38 Lâm Đồng X X X  

39 Long An X X    

40 Nam Định X X X X 

41 Nghệ An X X X  

42 Ninh Bình X X X  

43 Ninh Thuận X X   X 

44 Phú Thọ X X X  

45 Phú Yên X    X 

46 Quảng Bình X X X X 

47 Quảng Nam X X   X 

48 Quảng Ngãi X X   X 

49 Quảng Ninh X X X X 

50 Quảng Trị X X    

51 Sóc Trăng X X   X 

52 Sơn La Dùng PM 

chung 

   X 

53 Tây Ninh X X X X 

54 Thái Bình X X    

55 Thái Nguyên X X X X 

56 Thanh Hóa X X   X 

57 Thừa Thiên Huế X    X 

58 Tiền Giang X X X X 

59 Trà Vinh X X   X 

60 Tuyên Quang X X    

61 Vĩnh Long X    X 

62 Vĩnh Phúc X X X X 

63 Yên Bái X X X  

Tổng hợp 59/63 52/63 27/63 40/63 
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