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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3675/TTr-STP-HT
ngày 07 tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối họp thực hiện
liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và
đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của
Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3:
"4. Quy trình liên thông thủ tục hành, chính Đăng ký khai sinh - Câp thẻ
bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và Quy trình liên
thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 06 tuổi được thực hiện trong tất cả các trường hợp đăng ký mới.
Cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có quyền lựa chọn
không áp dụng quy trình liên thông đối với nhóm thủ tục hành chính đăng ký
khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thựờng trú tại
Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp cá nhân lựa chọn không áp dụng quy
trỉnh liên thông, việc thực hiện từng thủ tục sẽ theo quy định pháp luật hiện
hành."

.
w
ww

n
v
.
m
a
n
t
e
i
V
t
Lua

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6:
"2ẳ Trình tự giải quyết hồ sơ:

a) ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cấp Giấy khai sinh cho trẻ em ngay
trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
b) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy khai sinh,
ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
- Chuyến thông tin đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện
tử: họ và tên trẻ em; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ thường trú của trẻ
em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đăng ký khám chữa bệnh
ban đầu.
- Chuyển hồ sơ đăng ký thường trú đến Công an cấp huyện: bản sao
Giấy khai sinh của trẻ em và các giấy tờ kèm theo được quy định tại Điểm d
Khoản 2 Điêu 5 Quy chê này.
c) Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin
qua mạng điện tử do Uy ban nhân dân câp xã chuyên đên Bảo hi êm xã hội và
Công an cấp huyện:
- Bảo hiếm xã hội cấp huyện xử lý hồ sơ và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong
trường họp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,...) Bảo hiểm xã hội
cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do ủy ban
nhân dân cấp xã chuyển đến.
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- Công an cấp huyện xử lý hồ sơ và thực hiện đăng ký thường trú.
d) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại
Điêm c Khoản này, úy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau:
. - Chuyển hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế
cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện;
- Nhận kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế và sổ hộ khẩu tại Bảo hiểm xã hội và
Công an cấp huyện
3. Trả kết quả:
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, người nộp
hô sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân cấp xã nơi
đã nộp hồ sơ đế nhận kết quả; Giấy khai sinh; Thẻ bảo hiểm y tế và Hộ khẩu."
3. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 8:
"2. Trình tự giỀI quyết hồ sơ:
a) Úy ban nhân dận cấp xã cấp Giấy khai sinh cho trẻ em ngay trong
ngày tiếp nhận hồ sơ và chuyển các thông tin đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện
thông qua mạng điện tử: họ và tên trẻ em; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa
chỉ thường trú của trẻ em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đăng
ký khám chữa bệnh ban đầu.
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b) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin
qua mạng điện tử do ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp
huyện xử lý hồ sơ và cấp Thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường họp cá biệt (trẻ em
bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,ể..) Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ bảo
hiếm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do ủy ban nhân dân cấp xã
chuyển đến.
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c) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại
Điếm b Khoản này, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau:
- Chuyển hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bảo hiểm y tế
cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện;
- Nhận kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

-

3. Trả kết quả:
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, người nộp
hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân cấp xã nơi
đã nộp hồ sơ đế nhận kết quả: Giấy khai sinh và Thẻ bảo hiểm y tế."
-Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Các nội dung khác của Quy chế phối họp thực hiện liên thông nhóm thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyềt định số
07/2013/QĐ-UBND không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn có
hiệu lực thi hành.
3

Điều 3Ệ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư
pháp, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố,
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các
quận - huyện, Trưởng Công an các quận, huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các
quận - huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã - phường - thị trấn chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- ủy ban nhân dân Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: các PVP;
-Các Phòng NC-TH;
- TTCỊBs TTTH;
- Lưu: VT (CCHC-VP) D. 4i{0

.
w
ww

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
^SâS^CHỦ TÍCH

Lê Hoàng Quân
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