
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /UBND-TP 

V/v triển khai thực hiện Quy chế 

phối hợp trong việc thực hiện kết 

nối liên thông dữ liệu đăng ký khai 

sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

         Cao Lộc, ngày       tháng  8  năm 2020 

        Kính gửi:  

    - Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc; 

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1875/STP-HCTP&BTTP ngày 02/6/2020 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực 

hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH về việc phối hợp 

trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi). Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối 

hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH, UBND huyện Cao Lộc đề nghị Phòng Tư pháp 

huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các nội dung của Quy chế phối 

hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH; phân công, bố trí công chức thực hiện từng khâu 

trong quy trình liên thông đảm bảo khoa học, phù hợp chuyên môn, nhiệm vụ của 

từng cá nhân, bộ phận có liên quan; nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đáp ứng 

yêu cầu thực hiện đăng ký khai sinh điện tử, cấp số định danh cá nhân theo quy 

định. 

2. Chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc 

thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và chuyển dữ liệu đăng ký khai sinh 

sang cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng các nội dung quy 

định của Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH. 

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy 

định tại Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH; Chủ trì, phối hợp các cơ 

quan liên quan trong việc kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy 

chế phối hợp. 

4. Tiếp tục triển khai các nội dung tại Công văn số 615/STP-HCTP&BTTP 

ngày 24/02/2020 của Sở Tư pháp về việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai 

sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Trong đó lưu ý kể từ ngày 

12/5/2020, việc chuyển dữ liệu khai sinh sang Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ cần 

thực hiện trên Phần mềm đăng ký khai sinh, trừ một số trường hợp đặc biệt theo 

quy định tại Điều 10 Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH. 
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Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi, hướng 

dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với UBND huyện (qua Phòng Tư pháp 

huyện Cao Lộc, điện thoại: 0205.3861.252) để được phối hợp giải quyết. 

UBND huyện Cao Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện. 

(Gửi kèm Công văn này: Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- P.Tư pháp, BHXH huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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