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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN THƯỢNG

Số: 71/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đoàn Thượng, ngày 23  tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính 

năm 2022 xã Đoàn Thượng

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện 
Gia Lộc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Lộc; Quyết định số 
399/QĐ- UBND, ngày 08/03/2022 của ủy ban nhân dân xã về việc ban hành kế hoạch 
kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 
2022 tại xã Đoàn Thượng.

Thực hiện Công văn số: 588/UBND-VP, ngày 22/9/2022 về việc rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Thượng báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản 
hóa thủ tục hành chính năm 2022 tại UBND xã, kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Lãnh đạo UBND xã xác định rõ việc rà soát, đánh giá, đơn giảm hóa thủ tục 

hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính của địa 
phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND xã và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 399/QĐ- UBND, ngày 
08/03/2022 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 tại xã Đoàn Thượng. Các bộ phận được 
giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo 
danh mục được ban hành trong kế hoạch, hoàn thành việc rà soát, đánh giá đúng tiến 
độ, thời gian quy định

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Căn cứ vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 của xã, 

UBND xã Đoàn Thượng đã chỉ đạo công chức chuyên môn tập trung rà soát, đánh giá 
các thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại cơ quan bao gồm:

1. Lĩnh vực chứng thực rà soát 7 thủ tục bao gồm:
1. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm 
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chỉ được)
3. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất và nhà ở.
4. Thủ tục chứng thực di chúc
5. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
6. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
7. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền 

sửa dụng đất, nhà ở
2. Lĩnh vực Hộ tịch rà soát 12 thủ tục bao gồm:
1.Thủ tục đăng ký khai sinh
2. Thủ tục đăng ký lại khai sinh
3. Thủ tục đăng ký khai tử
4. Thủ tục đăng ký lại khai tử
5. Thủ tục đăng ký kết hôn
6. Thủ tục đăng ký lại kết hôn
7. Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân
8. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
9. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
10. 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.
11. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm
y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12. Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú
3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội rà soát 3 thủ tục bao gồm:
1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận 

khuyết tật.
2. Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
3. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.
4. Lĩnh vực Người có công rà soát 3 thủ tục bao gồm:
1. Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách 

mạng từ trần.
2. Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có 

công với cách mạng và con của họ.
3. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí.

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35246
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=44104
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=44104
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=40210
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=40210
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=40198
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=40198
https://dichvucong.haiduong.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=44099
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III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA
1. Lĩnh vực chứng thực
UBND xã Đoàn Thượng chỉ đạo công chức tư pháp hộ tịch rà soát các quy 

định tại:
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao 

từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 
đồng, giao dịch;

Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ- 
CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ;

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp về quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính phủ, thay thế thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Thông tư số 226/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5 tháng 10 năm 2016 của HĐND tỉnh 

Hải Dương về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 
về về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp.

Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp.

Qua đối chiếu với quy định và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính trên thực tế đề nghị cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tạo 
điều kiện cho nhân dân như sau:

1. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm 
chỉ được)

Đề nghị cắt giảm thời gian thực hiện TTHC từ 15 giờ xuống để thực hiện giải 
quyết theo cơ chế 4 tại chỗ.

2. Lĩnh vực Hộ tịch
UBND xã Đoàn Thượng chỉ đạo công chức tư pháp hộ tịch rà soát các quy định 

tại:
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch;

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ 
sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt 
Nam, lệ phí quốc tịch.

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Cư trú;
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về 

biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 

trình đăng ký cư trú.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng 

dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Thông tư số 226/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5 tháng 10 năm 2016 của HĐND tỉnh 

Hải Dương về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 
về về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp.

Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp.

Qua đối chiếu với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên thực tế 
không đề nghị sửa đổi các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính.
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3. Lĩnh vực bảo trợ xã hội
UBND xã Đoàn Thượng chỉ đạo công chức Văn hóa phụ trách Lao động 

thương binh và xã hội rà soát các quy định theo:
- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội 
đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Các văn bản có liên quan đến giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực.
Qua đối chiếu với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên thực tế 

không đề nghị sửa đổi các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính.
4. Lĩnh vực người có công
UBND xã Đoàn Thượng chỉ đạo công chức Văn hóa-xã hội rà soát các văn bản 

liên quan như:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ về việc quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;
- Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thực 

hiện chế độ ưu đãi giảo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của 
họ.

- Các văn bản có liên quan đến giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực.
Qua đối chiếu với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên thực 

tế không đề nghị sửa đổi các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn của 

ngành chuyên môn nên công tác cải cách hành chính nói chung và công tác rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ đầu 
mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các công 
chức, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cũng như các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác cải cách hành chính của cơ quan. 
Các bộ phận chuyên môn đã chủ động cập nhập, rà soát các quyết định mới ban hành 
của UBND tỉnh về các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ để 
thực hiện đúng và đạt hiểu quả cao hơn khi giải quyết công việc cho người dân.
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2. Khó khăn, tồn tại
- Mặc dù công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND xã Đoàn 

Thượng quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng vẫn còn một số cán bộ, công chức bộ phận 
chuyên môn còn chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động rà soát, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính nên chưa thực sự quan tâm và dành thời gian thỏa 
đáng cho công tác rà soát, đơn giảm hóa thủ tục hành chính.

- Cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính là cán bộ hoạt động kiêm 
nhiệm, công việc chuyên môn quá nhiều nên chưa dành nhiều thời gian cho nghiêm 
cứu.

- Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính là công việc khá phức tạp, 
khó khăn cần nhiều thời gian nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan cũng 
như việc giải quyết các TTHC để đưa ra những đề xuất cắt bỏ cũng như đơn giản hóa. 

Trên đây là báo cáo của UBND xã Đoàn Thượng về kết quả rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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