Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án trình Thủ tướng
xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước.
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo triển
khai và hướng dẫn ngay việc thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình khi Đề án
được phê duyệt.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở quy trình thực hiện liên thông
các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa tại Đề án và quy định pháp luật hiện hành có liên quan, xây dựng
và ban hành văn bản triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký
thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng
phí tại địa phương mình bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục
hành chính liên thông khi có đủ điều kiện.
Bộ Công an khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình,
tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo baochinhphu.vn
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

