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          SỞ TƯ PHÁP 

Số: 3060 /STP-HCTP&BTTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày    tháng 8  năm 2021 

V/v thực hiện đăng ký khai sinh 

và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

dưới 6 tuổi trong thời gian tạm 

dừng cấp số định danh cá nhân 

 

 

Kính gửi:  

  - Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn; 

  - Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
 

Thời gian qua, trên cơ sở Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH 

ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh, việc đăng ký khai sinh 

và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đã được các cơ quan đăng ký hộ tịch 

và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu của người dân. Ngày 25/6/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 

2388/STP-HCTP&BTTP về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân, hướng dẫn 

đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 14 tuổi trong thời gian từ ngày 03/7/2021 đến 

06/7/2021 (thời điểm Bộ Công an thực hiện chuyển đổi phương thức kết nối cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giữa Bộ Tư 

pháp và Bộ Công an vẫn đang phối hợp để thống nhất quy trình kết nối, cung 

cấp mã số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Do đó, việc cấp số định danh cá nhân 

cho trẻ khai khi đăng ký khai sinh vẫn chưa thực hiện được, dẫn đến cơ quan 

đăng ký hộ tịch gặp lúng túng trong việc đăng ký khai sinh và chuyển cơ quan 

bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Để thống nhất trong phối hợp, đảm bảo quyền được đăng ký khai sinh và 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

chưa có hướng dẫn, chỉ đạo mới của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị: 

1. Phòng Tư pháp các huyện thành phố  

- Thực hiện và hướng dẫn UBND cấp xã tiếp tục thực hiện giải pháp tạm 

thời khi giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại 

Công văn số 2388/STP-HCTP&BTTP ngày 25/6/2021 về việc tạm dừng cấp số 

định danh cá nhân. 

- Sau khi cấp Bản sao Giấy khai sinh cho trẻ em có yêu cầu đăng ký khai 

sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch chuyển hồ sơ (bản giấy) cho cơ quan bảo hiểm xã 

hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo đúng quy định tại Điều 10 của Quy 

chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp và 

Bảo hiểm xã hội tỉnh về phối hợp trong việc kết nối liên thông dữ liệu đăng ký 

khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
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2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn 

Chỉ đạo, hướng dẫn đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện 

kịp thời việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định 

của Quy chế phối hợp số 1485/QCPH-STP-BHXH ngày 12/5/2020 của Sở Tư 

pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh về phối hợp trong việc kết nối liên thông dữ liệu 

đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong phối hợp thực hiện, đề nghị 

trao đổi với Sở Tư pháp (thông qua Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp, ĐT: 0205.3879.711; hoặc đồng chí Nguyễn Minh Chí, ĐT: 0917.136.585) 

để được phối hợp, hướng dẫn. 

 Sở Tư pháp đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Phòng Tư pháp cấp 

huyện phối hợp triển khai thực hiện. 

 (Gửi kèm Công văn này: Công văn số 2388/STP-HCTP&BTTP ngày 

25/6/2021 của Sở Tư pháp về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân)/. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
 

 


		2021-08-13T15:25:04+0700


		2021-08-13T15:25:32+0700




