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DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp trên
Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn
phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính
phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 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 2021;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực
tuyến ưu tiên tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Điều 2. Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này,
căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt danh
mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích
hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi
quản lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu
theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết
định này của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức,
viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt
mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương nghiên cứu, cải thiện trải nghiệm người dùng theo hướng
phát triển Mobile App của Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp người dân chỉ cần
sử dụng một App có thể kết nối, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh
toán trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; triển khai thí điểm giải pháp xác
thực tiên tiến khác như xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng
trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công Quốc gia làm cơ sở để triển khai nhân rộng đáp ứng yêu cầu về
nghiệp vụ, kỹ thuật tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây
dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ
công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2

Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các Bộ,
cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện
Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân nguyện UBTVQH;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty: VNPT, VNPost,
EVN;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, T Đ Cổng
TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KSTT (2).HH

THỦ TƢỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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DANH MỤC
Dịch vụ công trực tuyến ƣu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
(kèm theo Quyết định số
/QĐ-TTg ngày
tháng năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ
dịch vụ

Cơ quan thực hiện
Bộ, ngành

Địa phƣơng

Thời hạn
hoàn thành

I. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THỰC THI PHƢƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ
CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƢ
01

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được
cấp thẻ Căn cước công dân

4

Bộ Công an

Quý I/2021

02

Đăng ký thường trú

4

Bộ Công an

Quý I/2021

03

Đăng ký, gia hạn tạm trú

4

Bộ Công an

Quý I/2021

04

Khai báo tạm vắng

4

Bộ Công an

Quý I/2021

05

Thông báo lưu trú

4

Bộ Công an

Quý I/2021

06

Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường
trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

4

- Bộ Tư pháp chủ trì
tái cấu trúc quy
trình, xây dựng hệ
thống cung cấp dịch
vụ công trực tuyến
liên thông
- Bộ Công an phối

Tổ chức triển Quý II/2021
khai trên cơ sở
hướng dẫn của
Bộ Tư pháp.

hợp thực hiện quy
trình liên thông điện
tử; Chủ trì tổ chức
triển khai đối với
đăng ký thường trú
điện tử trong quy
trình liên thông
- Bảo hiểm xã hội
Việt Nam phối hợp
thực hiện quy trình
liên thông điện tử;
Chủ trì tổ chức triển
khai đối với cấp thẻ
bảo hiểm y tế trong
quy trình liên thông
điện tử
07

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường
trú – Trợ cấp mai táng phí

4

- Bộ Tư pháp chủ trì
tái cấu trúc quy
trình, xây dựng hệ
thống cung cấp dịch
vụ công trực tuyến
liên thông

Tổ chức triển Quý II/2021
khai trên cơ sở
hướng dẫn của
Bộ Tư pháp.

- Bộ Công an phối
hợp thực hiện quy
trình liên thông điện
tử; Chủ trì tổ chức
triển khai đối với
xóa đăng ký thường
5

trú điện tử trong
quy trình liên thông
- Bảo hiểm xã hội
Việt Nam phối hợp
thực hiện quy trình
liên thông điện tử;
Chủ trì tổ chức triển
khai đối với trợ cấp
mai táng phí trong
quy trình liên thông
điện tử
08

Cấp hộ chiếu phổ thông

4

Bộ Công an

Quý II/2021

09

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại
giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

4

Bộ Ngoại giao

Quý II/2021

10

Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giấy tờ công dân và nâng mức độ dịch vụ
từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các dịch công
trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực
Bảo hiểm xã hội
Việt Nam chủ trì,
phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu

Quý III/2021

Bảo hiểm xã hội

6

trúc quy trình
Tư pháp

Bộ Tư pháp chủ trì,
phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Nội vụ

Bộ Nội vụ chủ trì,
phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Ngoại giao

Bộ Ngoại giao chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

Quý III/2021

Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và
Truyền thông chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương
7

phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình
Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, phối
hợp với Bộ Công
an, Văn phòng
Chính phủ thực hiện
kết nối, chia sẻ và
tái cấu trúc quy
trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Quốc phòng

Bộ Quốc phòng chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

Quý III/2021

Tài chính

Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

8

Công Thương

Bộ Công Thương
chủ trì, phối hợp
với Bộ Công an,
Văn phòng Chính
phủ thực hiện kết
nối, chia sẻ và tái
cấu trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với Bộ Công an,
Văn phòng Chính
phủ thực hiện kết
nối, chia sẻ và tái
cấu trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và
Công nghệ chủ trì,
phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào UBND
tỉnh, Quý III/2021
tạo chủ trì, phối hợp thành phố trực
với Bộ Công an, thuộc
Trung
Văn phòng Chính
9

phủ thực hiện kết ương
nối, chia sẻ và tái
cấu trúc quy trình
Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp
với Bộ Công an,
Văn phòng Chính
phủ thực hiện kết
nối, chia sẻ và tái
cấu trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì,
phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

10

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
chủ trì, phối hợp
với Bộ Công an,
Văn phòng Chính
phủ thực hiện kết
nối, chia sẻ và tái
cấu trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Xây dựng

Bộ Xây dựng chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

Y tế

Bộ Y tế chủ trì,
phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
thực hiện kết nối,
chia sẻ và tái cấu
trúc quy trình

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

II. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU THEO ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ
ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN HỢP QUỐC
11

Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước

4

Bộ Ngoại giao chủ UBND
Thành Quý I/2021
trì tái cấu trúc quy phố Hồ Chí Minh
11

ngoài tại Việt Nam

trình, xây dựng hệ (Sở Ngoại vụ (Chuyển tiếp
thống cung cấp dịch Thành phố Hồ nhiệm vụ từ
vụ công trực tuyến Chí Minh)
năm 2020)

1Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt
12 Nam

Bộ Khoa học và
Công nghệ

Quý I/2021

1Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt
13 Nam

Bộ Khoa học và
Công nghệ

Quý I/2021

14

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

1Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

(Chuyển tiếp
nhiệm vụ từ
năm 2020)

4

Bộ Xây dựng chủ
trì tái cấu trúc quy
trình, xây dựng hệ
thống cung cấp dịch
vụ công trực tuyến

UBND
tỉnh, Triển
khai
thành phố trực toàn
quốc
thuộc
Trung trong
quý
ương
I/2021

4

Bộ Xây dựng chủ
trì tái cấu trúc quy
trình, xây dựng hệ
thống cung cấp dịch
vụ công trực tuyến

UBND
tỉnh, Triển
khai
thành phố trực toàn
quốc
thuộc
Trung trong
quý
ương
I/2021

4

Bộ Giáo dục và Đào UBND
tỉnh, Quý I/2021
tạo
thành phố trực (Nhiệm vụ
thuộc
Trung chuyển tiếp

15

16

(Chuyển tiếp
nhiệm vụ từ
năm 2020)

12

ương
Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển
sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành
đào tạo giáo viên hệ chính quy

4

Đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông)

4

1Liên thông các thủ tục khởi sự doanh nghiệp:
19 Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Khai trình
việc sử dụng lao động; Cấp mã số vị đơn vị bảo
hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, đặt
in, đặt in

4

Văn phòng Chính
phủ chủ trì, phối
hợp với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư,
Bộ Tài chính, Bộ
Lao động, Thương
binh và Xã hội, Bảo
hiểm xã hội Việt
Nam tái cấu trúc
quy trình, tổ chức
triển khai tích hợp,
cung cấp dịch vụ
liên thông trên
Cổng Dịch vụ công
Quốc gia.

2Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

3

Bộ Tài nguyên và UBND
tỉnh, Quý II/2021
Môi trường chủ trì, thành phố trực

17

18

Bộ Giáo dục và Đào UBND
tỉnh,
tạo
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

từ năm 2020)
Quý I/2021
(Nhiệm vụ
chuyển tiếp
từ năm 2020)

UBND
tỉnh, Quý II/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương
UBND
tỉnh, Quý II/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

13

20

trường

2Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

phối hợp với cơ thuộc
quan liên quan tái ương
cấu trúc quy trình,
xây dựng hệ thống
cung cấp dịch vụ
công trực tuyến
4

Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì,
phối hợp với cơ
quan liên quan tái
cấu trúc quy trình,
xây dựng hệ thống
cung cấp dịch vụ
công trực tuyến

UBND
tỉnh, Quý II/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3

Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì,
phối hợp với Bộ Tư
pháp, Bộ Công an,
Văn phòng Chính
phủ, cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý II/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3

Bộ Công an

21

2Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở
22 hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

2Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

Trung

Quý II/2021

23
14

2Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận
24 tải cấp

4

- Bộ Giao thông vận
tải chủ trì, phối hợp
với Bộ Công an, Bộ
Y tế, Văn phòng
Chính phủ tái cấu
trúc quy trình, xây
dựng hệ thống cung
cấp dịch vụ công
trực tuyến

UBND
tỉnh, Mở
rộng
thành phố trực triển
khai
thuộc
Trung toàn
quốc
ương
trong
quý
III/2021

- Bộ Y tế xây dựng,
chia sẻ thông tin, dữ
liệu về khám sức
khỏe lái xe
- Bộ Công an chia
sẻ dữ liệu dân cư,
xử phạt vi phạm
hành chính trong
lĩnh vực giao thông
đường bộ
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ
25 sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

15

tuyến
2Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh
26 đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp
huyện

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

2Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh
27 đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp
tỉnh

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

2Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ
28 giúp xã hội cấp huyện

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

16

tuyến
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ
29 sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai
30 táng, làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
31

17

tuyến
3Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp
32 Giấy xác nhận khuyết tật

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối
33 tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội
34 hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

18

tuyến
3Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng
35 thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối
36 tượng cần bảo vệ khẩn cấp

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực
tuyến

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

3Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã
37 hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng
đồng)

4

Bộ
Lao
động,
Thương binh và Xã
hội chủ trì, phối hợp
với cơ quan liên
quan tái cấu trúc
quy trình, xây dựng
hệ thống cung cấp
dịch vụ công trực

UBND
tỉnh, Quý III/2021
thành phố trực
thuộc
Trung
ương

19

tuyến
3Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện
38 thủ tục hành chính về đất đai

4

- Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với Bộ
Tài nguyên và Môi
trường, Văn phòng
Chính phủ tái cấu
trúc quy trình, hoàn
thiện hệ thống để
tích hợp, chia sẻ
thông tin, dữ liệu
thuế, lệ phí trước bạ
về đất đai; hướng
dẫn các cơ quan
Thuế triển khai thực
hiện.
- Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng
dẫn việc chuyển,
chia sẻ thông tin, dữ
liệu giữa cơ quan
quản lý đất đai và
cơ quan Thuế để
triển khai thực hiện
thanh toán nghĩa vụ
tài chính về đất đai.

39

Kê khai thuế cá nhân

4

Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với

UBND
tỉnh,
thành phố trực
thuộc
Trung
ương chủ trì,
phối hợp với Văn
phòng
Chính
phủ, Bộ Tài
chính, Bộ Tài
nguyên và Môi
trường thực hiện
tích hợp, cung
cấp dịch vụ thanh
toán trực tuyến
nghĩa vụ tài
chính trong thực
hiện thủ tục hành
chính về đất đai
giữa hệ thống
một cửa điện tử
cấp tỉnh với Cổng
Dịch vụ công
Quốc gia; tổ chức
triển khai thực
hiện
tại
địa
phương.

- Mở rộng
triển
khai
toàn quốc đối
với hộ gia
đình, cá nhân
trong
quý
I/2021
- Triển khai
đối
với
doanh nghiệp
trong
quý
III/2021

Quý I/2020
20

Văn phòng Chính
phủ tái cấu trúc quy
trình, hoàn thiện hệ
thống theo hướng
sử dụng nền tảng
xác thực, định danh
của Cổng Dịch vụ
công Quốc gia để
cải
thiện
trải
nghiệm người dùng.
40

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là
hộ gia đình, cá nhân

4

Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
tái cấu trúc quy
trình, hoàn thiện hệ
thống tích hợp,
cung cấp trên Cổng
Dịch vụ công Quốc
gia

Quý II/2020

41

Điều chỉnh thông tin người nộp thuế

4

Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với Bộ
Công
an,
Văn
phòng Chính phủ
tái cấu trúc quy
trình, hoàn thiện hệ
thống tích hợp,
cung cấp trên Cổng

Quý II/2020

21

Dịch vụ công Quốc
gia
42

Nộp thuế, lệ phí trước bạ (cá nhân, doanh
nghiệp)

4

Bộ Tài chính chủ
trì, phối hợp với
Văn phòng Chính
phủ tái cấu trúc quy
trình, hoàn thiện hệ
thống theo hướng
tích hợp, cung cấp
dịch vụ nộp thuế
trực tuyến trên hệ
thống thanh toán
trực tuyến của Cổng
Dịch vụ công Quốc
gia

Quý II/2020

43

Giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia
đình

4

Bảo hiểm xã hội
Việt Nam chủ trì,
phối hợp với Văn
phòng Chính phủ,
Bộ Công an tái cấu
trúc quy trình, tích
hợp, cung cấp dịch
vụ công trực tuyến
trên Cổng Dịch vụ
công Quốc gia

Quý II/2020

44

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường thủy, đường sắt

4

Bộ Công an

Quý II/2020

22

45

46

47

Thanh toán tạm ứng án phí, án phí

Thanh toán viện phí

Thanh toán học phí

4

4

4

Bộ Tư pháp chủ trì,
phối hợp với Tòa án
nhân dân tối cao,
Văn phòng Chính
phủ tái cấu trúc quy
trình, tích hợp, cung
cấp trên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia

- Mở rộng
thanh
toán
tạm ứng án
phí trên toàn
quốc trong
quý II/2021

Bộ Y tế chủ trì,
phối hợp với Văn
phòng Chính phủ,
Bảo hiểm xã hội
Việt Nam, cơ quan
liên quan tái cấu
trúc quy trình, tích
hợp, cung cấp trên
Cổng Dịch vụ công
Quốc gia

- Triển khai
thí điểm tại
10 Bệnh viện
trong
quý
I/2021

Bộ Giáo dục và Đào
tạo chủ trì, phối hợp
với Văn phòng
Chính phủ, cơ quan
liên quan tái cấu
trúc quy trình, tích
hợp, cung cấp trên

- Triển khai
thí điểm tại
10
trường
Đại học, Cao
đẳng trong
quý II/2021

- Thực hiện
thanh toán án
phí
trong
Quý IV/2020

- Triển khai
toàn quốc từ
quý II/2021
đến
Quý
IV/2021

23

Cổng Dịch vụ công
Quốc gia

- Triển khai
toàn quốc từ
quý III/2021
đến
Quý
IV/2021

48

Khai báo hóa chất nhập khẩu

4

Bộ Công Thương

Quý IV/2021

49

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

4

Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Quý IV/2021

5Cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai

4

Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì,
phối hợp với các cơ
quan liên quan tái
cấu trúc quy trình,
xây dựng hệ thống,
tích hợp, cung cấp
trên Cổng Dịch vụ
công Quốc gia

UBND
tỉnh, Quý IV/2021
thành phố trực
thuộc trung ương
tổ chức triển khai
theo hướng dẫn
của
Bộ
Tài
nguyên và Môi
trường

5Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

4

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, phối
hợp với các cơ quan
liên quan tái cấu
trúc quy trình, xây
dựng hệ thống, tích
hợp, cung cấp trên
Cổng Dịch vụ công
Quốc gia

UBND
tỉnh, Quý IV/2021
thành phố trực
thuộc trung ương
tổ chức triển khai
theo hướng dẫn
của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

50

51

24

5Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ
52 điều kiện được bán, cho thuê mua

4

Bộ Xây dựng chủ
trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan
tái cấu trúc quy
trình, xây dựng hệ
thống, tích hợp,
cung cấp trên Cổng
Dịch vụ công Quốc
gia

UBND
tỉnh, Quý IV/2021
thành phố trực
thuộc trung ương
tổ chức triển khai
theo hướng dẫn
của Bộ Xây dựng

25

