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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT 

ngày 15/5/2015 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế  
hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 
của liên Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các 
thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 05), Ủy ban nhân 
dân thành phố Hội An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các quy định của Thông 

tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các 
thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Thông tư liên tịch số 05 
đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào phạm vi điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp 
nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 05; 
xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo việc thi 
hành Thông tư liên tịch số 05 được thống nhất, đồng bộ, kịp thời. 

2. Yêu cầu: 
- Xác định rõ nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

trong việc thi hành Thông tư liên tịch số 05. 
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện liên thông các 

thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện 
liên thông các thủ tục hành chính phải tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc 



thực hiện các thủ tục hành chính liên thông. Đồng thời, phối hợp và bảo đảm chặt 
chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước. 

II. Nội dung công việc và thời gian thực hiện: 
1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp 

dụng, hồ sơ và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính của Thông tư 
liên tịch số 05. 

1.1. Thời gian thực hiện: thường xuyên từ tháng 7/2015 
1.2. Các công việc cụ thể: 
- Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, 

Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến 
nội dung của Thông tư liên tịch số 05 thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình. Các 
cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải lên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình về 
việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định. 

- Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân xã, 
phường chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tại địa phương mình; tuyên truyền, phổ 
biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính với hình thức phù hợp. 

2. Tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 05: 
2.1. Giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Công an thành 

phố, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính theo Thông tư liên tịch số 05 trên toàn địa bàn thành phố và các xã, 
phường. 

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015 
2.2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05. 
Phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Công an 

thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện nhiệm vụ trên; đồng thời, báo cáo 
đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
III. Tổ chức thực hiện: 
1. Phòng Tư pháp: 
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Công an 

thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 
chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc thực 



hiện kế hoạch này và tổ chức sơ kết theo định kỳ; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và 
Sở Tư pháp kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân xã, 
phường tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành 
phố. 

2. Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Phòng Y tế, Phòng Văn 
hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ: 

- Phối hợp với Phòng Tư pháp chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực 
hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành mình; đề 
xuất các giải pháp, biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 
hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

- Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc bảo 
đảm chế độ, chính sách và phối hợp với các ngành liên quan trong việc đào tạo cán 
bộ, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa liên thông". 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan và 
Ủy ban nhân dân xã, phường bảo đảm kinh phí từ ngân sách phục vụ công tác triển 
khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải lên cổng thông tin điện tử về việc 
thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi đối tượng áp 

dụng, quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính bằng hình thức phù hợp đến các 
tầng lớp nhân dân. 

- Công khai minh bạch các quy trình liên thông thủ tục hành chính liên quan 
đến trẻ em dưới 6 tuổi ở bộ phận "một cửa". 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường phải 
được bố trí đầy đủ cán bộ có trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
được giao. 

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những khó khăn, vướng mắc 
phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch để có hướng xử lý. 

- Thực hiện nghiêm chế độ lập và gửi báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về 
thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi. 



4. Kinh phí thực hiện: 
Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này, căn cứ vào nội 
dung công việc, tiến độ và chế độ chi tiêu hiện hành, xây dựng dự toán kinh phí 
hàng năm vào dự toán ngân sách chung của cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện 
nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - 
Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đề nghị các 
cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện chu đáo./.  

 

* Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh QN (b/c); 
- TT và 02 Ban HĐND TP; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan của TP;  
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT-UBND(B). 

 

  


