
BÀI TUYÊN TRUYỀN

 Về dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký, quản lý Cư trú và

cấp, quản lý Căn cước công dân

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ

quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính

phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước,

phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt

động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then

chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng

dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công

việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính

công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ

chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân

công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã

hội.

Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực

thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền

cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các

lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền

với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan

đến tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ

quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 

Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, cụ thể:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ

các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục

hành chính đó. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và

cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ

theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 



- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và

cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ

chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch

vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận

kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và

cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc

trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

đến người sử dụng.

Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực

tuyến khác nói chung sẽ được các lợi ích sau: (1) Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh

chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet; (2)Tiết

kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; (3)Chủ động các

công việc khác của công dân; (4) Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực

tuyến; (5) Bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện

trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực

tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc

được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử

dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ

Công an năm 2022 gồm:

Đối với lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cung cấp dịch vụ

công mức độ 4, bao gồm: Đăng ký thường trú; Xoá đăng ký thường trú; Đăng ký

tạm trú; Gia hạn tạm trú; Xoá đăng ký tạm trú; Tách hộ; Điều chỉnh thông tin về cư

trú trong CSDL về cư trú; Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều

kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; Xác nhận thông tin về cư trú; Thông báo

lưu trú; Khai báo tạm vắng.

Trình tự thực hiện



Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ

công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn;

www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực

hiện.

Bước 3: Tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài

liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết.

Bước 4: Thực hiện thanh toán phí, lệ phí (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

Đối với lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú cung cấp dịch vụ

công mức độ 4, bao gồm: Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ

căn cước công dân; Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân; Thông báo số định

danh cá nhân.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ

công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn;

www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực

hiện.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên

quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời

gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công

dân; Thông báo số định danh cá nhân. 

Bước 5: Kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ

Công an năm 2022 gồm: Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ

sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đổi thẻ Căn cước công dân; Cấp lại Căn cước công

dân.

http://www.dichvucong.gov.vn
http://www.dichvucong.gov.vn


Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ

công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn;

www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện.

Bước 2: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn lịch hẹn thu nhận thông tin

Căn cước công dân (lịch làm việc và hạn mức thu nhận đã được các đơn vị cập

nhật trên hệ thống, nếu hạn mức thu nhận trong ngày đã hết công dân sẽ chọn đặt

lịch vào thời gian khác).

Bước 3: Tiến hành đẩy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm cấc file tài liệu

cần thiết để đăng ký hồ sơ.

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tiếp nhận hệ thống sẽ tự động trả 01 mã hồ sơ

đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ và ngày hẹn thu nhận thông

tin căn cước công dân đã chọn đến Trạm thu nhận.

Bước 5: Công dân đúng lịch hẹn đến trạm thu nhận cung cấp mã đăng ký

trực tuyến cho cán bộ tại trạm thu nhận.

http://www.dichvucong.gov.vn



