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Kính gửi: 
- Các 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; 

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

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 

Để chuẩn bị sơ kết 01 năm triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia (dự kiến 

tổ chức ngày 09 tháng 12 năm 2020) theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý 

bộ, ngành, địa phương rà soát các nhiệm vụ, công việc được giao, báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục 

(nếu có), gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2020 để 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Tình hình, kết quả thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, 

xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia theo lộ trình, mục tiêu tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, đăng nhập một lần (SSO); đồng bộ 

hồ sơ thủ tục hành chính; đồng bộ trạng thái, thống kê tình hình xử lý hồ sơ thủ 

tục hành chính; quản lý, vận hành máy chủ bảo mật. 

3. Tình hình, kết quả thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên hệ thống của Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia; tiếp nhận, xử lý các hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 
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4. Tình hình, kết quả thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh 

toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực 

tuyến phí, lệ phí, thuế,… trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch 

vụ công. 

5. Tình hình, kết quả thực hiện quản trị, vận hành hệ thống, đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin như: Giám sát, kiểm tra đảm bảo máy chủ bảo mật hoạt 

động ổn định, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông suốt, hiệu quả,… 

6. Đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, bộ, ngành liên quan và các 

địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tích hợp để kịp thời công bố việc 

cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể 

như sau: 

- Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai (áp dụng thí điểm trước hết với hộ gia đình, cá nhân); 

- Nộp phạt trực tuyến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; 

- Đăng ký, cấp biển số xe (mở rộng phạm vi đối với xe nhập khẩu và các 

địa phương); 

- Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng; 

- Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (2)ĐL. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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