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TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2016/QĐ-

UBND NGÀY 28/10/2016 CỦA UBND 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ 

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN 

LIÊN THÔNG 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 VÀ ĐĂNG KÝ 

KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ 

THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Ngày 28/10/2016, Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 42/2016/QĐ-UBND về ban hành 

quy chế thực hiện liên thông 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 và đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc; 

quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả 

kết quả; trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên 

quan trong việc thực hiện liên thông các thủ 

tục hành chính sau:  

1. Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trỏ em 

dưới 6 tuôi khi việc đăng ký khai sinh cho 

trẻ em thuộc thâm quyên của ủy ban nhân 

dân phường, xã, thị trấn.  

2. Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trổ em dưới 6 tuồi khi việc 

đăng ký khai sinh cho trẻ em thuộc thẩm 

quyền của ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn.  

3. Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú khi việc đăng ký khai tử thuộc 

thẩm quyền của ủy ban nhân dân phường, 

xã, thị trấn. 

2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên 

thông các thủ tục hành chính được quy định 

tại Điều 1 Quy chế này.  

2. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn, Công an quận, huyện, Bảo hiểm xã hội 

quận - huyện. 

3. Nguyên tắc giải quyết thủ tục 

hành chính 

1. Quy trình liên thông thủ tục hành 

chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế 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 6 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 áp dụng 

hoặc không áp dụng quy trình liên thông các 

thủ tục hành chính. Trường hợp cá nhân lựa 

chọn không áp dụng quy trình liên thông, 

việc thực hiện từng thủ tục sẽ theo quy định 

pháp luật hiện hành đối với từng loại thủ 

tục.  

2. Tạo điều kiện thuận lợi và giảm 

thiểu chi phí cho cá nhân trong việc thực 

hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi; đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường 

trú đổi với người chết.  

3. Thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính tại ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn, Công an quận, huyện, Bảo hiềm xã hội 

quận, huyện quy định tại Quy chế này là 

thời gian tối đa. Các cơ quan tham gia giải 

quyết thủ tục liên thông có trách nhiệm thực 

hiện và chuyển giao kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính trong thời gian quy định; 

nghiên cứu cải tiến, tổ chức lại quy trình nội 

nghiệp nhằm rút ngắn hơn thời gian quy 

định tại Quy chế này. Trong trường hợp thời 

gian giải quyêt thủ tục hành chính tại từng 

cơ quan được giải quyêt sớm hơn quy định 

thì cơ quan giải quyêt có trách nhiệm 

chuyên giao sớm kêt quả giải quyết về cho 

ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để trả 



kết quả sớm cho người dân. Khi có nhu cầu, 

người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký 

khai tử được nhận trước bản chính Giấy 

khai sinh, Trích lục khai tử ngay trong ngày 

nộp hô sơ. Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì 

nhận kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan 

thực hiện liên thông các thủ tục hành 

chính 

1. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục 

hành chính, chịu trách nhiệm về tính đây đủ 

và hợp lệ của hồ sơ được nêu trong Quy chê 

này; thực hiện việc đăng ký khai sinh cho 

trỏ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử; lập và 

chuyển hồ sơ cho Công an quận, huyện và 

Bảo hiểm xã hội quận, huyện; thu lệ phí 

đăng ký thường trú theo ủy quvền của Công 

an quận, huyện.  

2. Công an quận, huyện thực hiện 

việc đăng ký thường trú, xóa đăng ký 

thường trú, Bảo hiểm xã hội quận, huyện 

thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế chịu 

trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ 

quan mình và cùng phối hợp với ủy ban 

nhân dân phường, xã, thị trấn giải quyết 

những vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo 

Quy chế này;  

Bảo hiểm xã hội quận, huyện có 

trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám 

chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại 

ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.  

3. Các cơ quan có trách nhiệm thực 

hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu 

tại Khoản 1, 2 Điều này phải cùng thuộc địa 

bàn một quận, huyện trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHAI 

SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP 

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM 

DƯỚI 6 TUỔI. 

1. Thành phần hồ sơ: 

 1.1  Giấy tờ phải nộp: 

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo 

mẫu quy định); 

b) Bản chính Giấy chứng sinh. Trong 

trường hợp không có giấy chứng sinh thì 

nộp văn bản của người làm chứng xác nhận 

về việc sinh; nếu không có người làm chứng 

thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. 

c) Trong trường hợp trẻ sinh ra do 

mang thai hộ thì nộp Văn bản xác nhận của 

cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản cho việc mang thai. 

d) Văn bản ủy quyền theo quy định 

pháp luật trong trường hợp ủy quyền việc 

đăng ký khai sinh. 

đ) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân 

khẩu (theo mẫu quy định); 

e) Bản chính Sổ hộ khẩu; 

Trường hợp trẻ em không đăng ký 

thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường 

trú cùng với người khác thì phải có ý kiến 

bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; ý 

kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của 

chủ hộ. 

g) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế 

(theo mẫu quy định). 

2.1 Giấy tờ phải xuất trình 

a) Giấy tờ tùy thân của người đi đăng 

ký khai sinh; 

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, 

mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng 

ký kết hôn). 

2. Quy trình tiếp nhận 

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ 

sơ; hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký 

nơi khám chữa bệnh ban đầu; nếu người dân 

chưa có các Tờ khai đăng ký khai sinh, 

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ 

khai tham gia bảo hiểm y tế thì cấp cho 

người dân các mẫu giấy tờ đó. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy 

định, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

tiếp nhận hồ sơ; tạm thu lệ phí đăng ký 

thường trú cho trẻ em; viết giấy nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả cho người dân. 

3. Quy trình trả kết quả 

 Trong thời hạn 10 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 phường, xã, thị trấn nơi đã nộp hồ 

sơ để nhận Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y 

tế, Hộ khẩu và biên lai lệ phí đăng ký 

thường trú. 

4. Giải quyết hồ sơ theo thủ tục rút 

gọn 

  Trong trường hợp trẻ em bị bệnh 

nặng, bệnh hiểm nghèo cần phải điều trị tại 

cơ sở y tế, có xác nhận của Cơ sở y tế điều 

trị, việc đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ được thực hiện theo thủ 

tục rút gọn như sau: 

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn cấp Giấy khai sinh, đồng thời chuyển 

thông tin cấp thẻ bảo hiểm y tế qua mạng 

điện tử cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện 

ngay trong ngày nhận hồ sơ. 

- Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 

cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội 

quận, huyện giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ trong 01 ngày làm việc và chuyển 

giao cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn. 

- Trong thời hạn 02 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 phường, xã, thị trấn nơi đã 

nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, 

Thẻ bảo hiểm y tế. 

- Việc giải quyết hồ sơ đăng ký 

thường trú được thực hiện như Quy trình 

thông thường. 

B.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHAI 

SINH VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI 

1  Thành phần hồ sơ: 

1.1 Giấy tờ phải nộp: 

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo 

mẫu quy định); 

b) Bản chính Giấy chứng sinh. Trong 

trường hợp không có giấy chứng sinh thì 

nộp văn bản của người làm chứng xác nhận 

về việc sinh; nếu không có người làm chứng 

thì phải có giấy cam đoan về việc sinh. 

Nếu là trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên 

bản về việc trẻ bỏ rơi thay giấy chứng sinh. 

c) Văn bản ủy quyền theo quy định 

pháp luật trong trường hợp ủy quyền việc 

đăng ký khai sinh. 

d) Trong trường hợp trẻ sinh ra do 

mang thai hộ thì nộp Văn bản xác nhận của 

cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản cho việc mang thai. 

đ) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế 

(theo mẫu quy định). 

2.1 Giấy tờ phải xuất trình 

a) Giấy tờ tùy thân của người đi đăng 

ký khai sinh; 

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, 

mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng 

ký kết hôn). 

c) Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của 

cha, mẹ trẻ. 

  2. Quy trình tiếp nhận 

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ 

sơ; hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký 

nơi khám chữa bệnh ban đầu; nếu người dân 

chưa có các Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ 

khai tham gia bảo hiểm y tế thì cấp cho 

người dân các mẫu giấy tờ đó. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy 

định, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

tiếp nhận hồ sơ; viết giấy nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả cho người dân. 

3. Quy trình trả kết quả 

Trong thời hạn 06 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 phường, xã, thị trấn để nhận: Giấy 

khai sinh và Thẻ bảo hiểm y tế. 

4. Giải quyết hồ sơ theo thủ tục rút 

gọn 

Trong trường hợp trẻ em bị bệnh 

nặng, bệnh hiểm nghèo cần phải điều trị tại 

cơ sở y tế, có xác nhận của Cơ sở y tế điều 

trị, việc đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ được thực hiện theo thủ 

tục rút gọn tại Khoản 6 Điều 6 Quy chế này. 

C. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, 

XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ 

1  Thành phần hồ sơ: 



1.1 Giấy tờ phải nộp: 

a) Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu 

quy định). 

b) Bản chính Giấy báo tử hoặc giấy 

tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP. 

c) Văn bản ủy quyền theo quy định 

pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực 

hiện việc đăng ký khai tử; 

d) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân 

khẩu (theo mẫu quy định); 

đ) Bản chính Sổ hộ khẩu có đăng ký 

thường trú của người chết. 

2. 1 Giấy tờ phải xuất trình: 

Giấy tờ tùy thân của người đi đăng 

ký khai tử. 

2. Quy trình tiếp nhận 

  Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ 

sơ; nếu người dân chưa có Tờ khai đăng ký 

khai tử, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân 

khẩu thì cấp cho người dân các mẫu giấy tờ 

đó. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy 

định, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

tiếp nhận hồ sơ; viết giấy nhận hồ sơ và hẹn 

trả kết quả cho người dân. 

3. Quy trình trả kết quả 

Trong thời hạn 06 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 để nhận 

kết quả: Trích lục khai tử (bản chính) và Hộ 

khẩu. 

D. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN 

NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN 

1. Công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ 

tục hành chính, niêm yết tại địa điểm tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả, giấy tờ, hồ sơ, 

mức thu lệ phí và thời gian giải quyết theo 

cơ chế một cửa liên thông được quy định tại 

Quy chế này. 

2. Xem xét tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết cấp khai sinh, khai tử, chuyển hồ sơ, 

lệ phí và trả hồ sơ. 

3. Thông tin, tuyên truyền bằng các 

hình thức thích hợp; thông báo thường 

xuyên đến Khu phố, Tổ dân phố, Ấp và phổ 

biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và 

thực hiện khi có nhu cầu. 

4. Tiếp nhận các khiếu nại của cá 

nhân có liên quan trong thực hiện các thủ 

tục hành chính tại Quy chế này và chuyển 

đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 

khiếu nại. 

5. Giải quyết khiếu nại của cá nhân 

và xử lý các vướng mắc liên quan đến đăng 

ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

6. Bố trí cán bộ Tư pháp - hộ tịch 

thực hiện nhiệm vụ liên thông nhóm thủ tục 

này. 

E. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG  

AN QUẬN, HUYỆN 

1. Xem xét, giải quyết việc đăng ký 

thường trú và xóa đăng ký thường trú theo 

quy định hiện hành. 

2. Giải quyết khiếu nại của cá nhân 

và xử lý các vướng mắc liên quan đến đăng 

ký thường trú và xóa đăng ký thường trú. 

3. Chỉ đạo Công an phường, xã, thị 

trấn trong việc phối hợp giải quyết thủ tục 

liên thông. 

4. Có văn bản ủy nhiệm cho Ủy ban 

nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện thu 

lệ phí đăng ký thường trú. 

F. TRÁCH NHIỆM CỦA BẢO 

HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN 

1. Xem xét, giải quyết việc cấp Thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo 

quy định hiện hành. 

2. Giải quyết khiếu nại của cá nhân 

và xử lý các vướng mắc liên quan đến cấp 

Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi./. 
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