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Số: 2916/VPCP-KSTT 

V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, 

chia sẻ tài liệu số hóa 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 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. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Đề 

án 468), Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 9318/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 

12 năm 2021 hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ 

đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện, cập nhật tài liệu hướng 

dẫn kỹ thuật để chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia (tại Điểm 2 Mục Hướng dẫn sử dụng cho bộ, cơ quan, địa phương1).  

Để triển khai có hiệu quả Đề án 468 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (số hóa hồ sơ 

thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp bộ từ ngày 01 tháng 6 năm 

2022), Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Tổng giám đốc quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên 

cứu triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành 

chính theo tài liệu hướng dẫn nêu trên trong tháng 5 năm 2022. 

                                                           
1 Địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html
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Đầu mối hỗ trợ phía Văn phòng Chính phủ: đ/c Nguyễn Đình Lợi, Cục 

Kiểm soát thủ tục hành chính; điện thoại: 080.40551, 0984688909, email: 

nguyendinhloi@chinhphu.vn. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các Đồng chí./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Tập đoàn VNPT, EVN; 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (2) NĐL. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Trần Văn Sơn 
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