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V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về  

đề nghị của BHXH Việt Nam  

tại văn bản số 3352/BHXH-CNTT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

 

 

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 

Về đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản số 3352/BHXH-CNTT 

ngày 04 tháng 11 năm 2022 báo cáo tình hình triển khai Quyết định 422/QĐ-TTg  

ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tích hợp, cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đúng theo Quyết định 422/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ để tạo thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bộ, ngành 

liên quan phối hợp với Bộ Công an rà soát, cập nhật, đối soát với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư, 

diêm nghiệp; thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam cách thức chia sẻ dữ liệu 

điện tử về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống 

trung bình theo các tiêu chí thống nhất trên toàn quốc với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về Bảo hiểm thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, cơ 

quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam; 

- Các Bộ: LĐTBXH, NN&PTNT, CA;   

- Ủy ban dân tộc;  

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

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTgCP; 

- Lưu: VT, KSTT (2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Trần Văn Sơn 
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