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            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 136 /VP-HCC 
V/v triển khai DVC trực tuyến đối với 

các TTHC hộ tịch và lý lịch tư pháp 

Quảng Trị, ngày  17 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:   

 UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

 Trung tâm phục vụ hành chính công; 

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 

 

Thực hiện công văn số 1471/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia; công văn số 947/UBND-VX ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVC và hệ thống thông tin 

một cửa cấp tỉnh; để thực hiện tích hợp, triển khai cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến đối với các dịch vụ: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu 

lý lịch tư pháp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong quý I năm 2020, Văn 

phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1) Các nội dung hoàn thành trước ngày 22 tháng 3 năm 2020. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiến hành cấu hình nâng lên mức 

độ 3 đối với các TTHC: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng DVC 

tỉnh (https://dichvucong.quangtri.gov.vn);  

- Phòng Kiểm soát TTHC cấu hình kết nối liên thông trên Cổng DVC Quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn) đối với các TTHC: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế, cấp phiếu lý lịch tư pháp; 

2) Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã bổ sung danh mục TTHC 

trên vào nhóm TTHC mức độ 3 để triển khai thực hiện. Tuyên truyền, thông báo 

đến các phòng ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn và người dân trên 

địa bàn huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai DVC trực tuyến mức độ 3 của 

các TTHC nói trên từ ngày 25 tháng 3 năm 2020. 

Kính đề nghị các đơn vị và UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm 

phối hợp thực hiện.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ, Sở TT&TT; 

- CVP, PVP Lê Hữu Phước; 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 
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