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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu thực hiện TTHC năm 2022 

Thực hiện công văn số 583/UBND-VP ngày 15/03/2022 của UBND huyện Về 

việc giao lựa chọn, đăng ký TTHC đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 

2022; Kế hoạch số 82/KKH-UBND 18/03/2022 của UBND xã Cẩm Lộc rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã báo cáo 

kết quả như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai. 

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 82/KKH-UBND ngày 

18/03/2022  về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022 và 

tiến hành họp, triển khai kế hoạch đến các ban, ngành, cán bộ, công chức chuyên 

môn liên quan về công tác rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ theo quy định tại 

Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiêp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Giao các ngành liên quan tiến 

hành rà soát và báo cáo kết quả về Văn phòng UBND xã trước ngày 20/07/2022.  

2. Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ. 

Qua công tác rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện 

thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2022 các ban, ngành, cán bộ, công chức 

chuyên môn liên quan đã tổng hợp và tổ chức hội nghị lấy ý kiến, kết quả rà soát, 

đánh giá thành phần hồ sơ và đề nghị cắt giảm, bổ sung TTHC năm 2022 của 113 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã và 58 TTHC liên thông. Các 

ban ngành đã thống nhất giữ nguyên 109/113 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

cấp xã và 58 TTHC liên thông. 

Đề nghị cắt giảm 4 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã thuộc lĩnh vực tư 

pháp – hộ tịch như sau: 

1. Đăng ký khai tử.  

Đề xuất bỏ giấy uỷ quyền đối với trường hợp những người con trong gia đình 

đi làm thay khai tử cho bố hoặc mẹ, vì giấy uỷ quyền không cần xác nhân của 

UBND xã. 

2. Đăng ký lại khai sinh. 

Đề xuất bỏ giấy uỷ quyền đối với trường hợp những người thân trong gia đình 

đi làm thay  khai sinh lại cho nhà, vì giấy uỷ quyền không cần xác nhận của UBND 

xã. 
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3. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Đề xuất bỏ giấy uỷ quyền đối với trường hợp những người thân trong gia đình  

đi làm thay  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhà, vì giấy uỷ quyền không cần 

xác nhân của UBND xã. 

4. Đối với thủ tục Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi:  

Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ là bản chính sổ hộ khẩu. Quy định nộp bản chính 

sổ hộ đối chiếu bản phô tô hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn vì hiện nay 

đang tiến hành bỏ sử dụng sổ hộ khẩu mà thay thế bằng giấy xác nhận cư trú.  

Trên đây là báo cáo kết quả Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu thực 

hiện TTHC năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Lưu VT, VP.                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Đồng 
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