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Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 3d tháng 7 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch,
đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiếm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiếm soát
thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5998/TTr-STP-VP
ngày 28 tháng 6 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 nhóm thủ tục hành chính
liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiếm y tế theo
Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của ủy ban
nhân dân thành phố.
Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên cổng
thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
http://vpub.hochiminhcitY.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/defauIt.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư
pháp, Úy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Bảo hiếm xã hội cấp huyện,
Trưởng Công an cấp huyện, úy ban nhân dân cấp xã và các tố chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
.
- Trung tâm Tin học, Trung tâm CpHglbáo;
x
- Lưu: VT, KSTT/L.Ì5"

Nguyễn Thành Phong

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH vực
j|CH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ BẢO HIỂM Y TÉ THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2016/QĐ-UBND
Ynh

kèm theo Quyết định S O Ỉ 4 .5V./QĐ-UBND ngày34* tháng 7 năm 2018
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
•

•

Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận tại ủy ban nhân dân
phường, xã, thị trân
r

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế
1

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuối

3

Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

1

