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Số: 2866/VPCP-KSTT
V/v thực hiện nhiệm vụ được giao
tại Quyết định số 06/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ.
Để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022,
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022, Quyết định số 422/QĐ-TTg
ngày 04 tháng 4 năm 2022, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022,
Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng Ban cơ yếu Chính
phủ quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số
nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết
quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, cấp huyện từ
ngày 01 tháng 12 năm 2022, cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. Riêng 25 dịch
vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022
thực hiện số hóa từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Tập trung thực hiện có hiệu quả
kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định
số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020.
2. Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành,
địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ưu tiên tích hợp các dịch vụ công
thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày
04 tháng 4 năm 2022. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc chuẩn hóa,
tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công tạo thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp theo hướng tận dụng, khai thác, chia sẻ giữa các bộ, cơ quan, đơn
vị và không yêu cầu cập nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có
trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống
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thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ,
công chức, viên chức trong việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu tại bộ, ngành,
địa phương theo lĩnh vực quản lý.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh việc
triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số
45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 để người dân không phải mang bản
chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại
thực hiện thủ tục hành chính; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát
sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn; huy động sự tham gia của các
tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng
dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
4. Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ và kịp thời chứng thư số chuyên
dùng Chính phủ cho các cơ quan bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ sử
dụng ký số dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Đến tháng 6 năm 2022
đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp bộ, tỉnh; tháng 12 năm
2022 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp huyện; tháng 6
năm 2023 đảm bảo cấp 100% chứng thư số cho Bộ phận Một cửa cấp xã. Trong
đó, đến ngày 01 tháng 7 năm 2022, cấp đủ 100% chứng thư số cho cán bộ, công
chức, viên chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022./.
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