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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022. 

 

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2022; UBND huyện đã 

xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính năm 2022 tại Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 

30/3/2022, chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện rà 

soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC và báo cáo 

kết quả các nội dung như sau: 

A. KẾT QUẢ RÀ SOÁT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

I. Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính: 

- Số TTHC đề nghị bãi bỏ: 0; 

- Số TTHC đề nghị bổ sung: 0; 

- Số TTHC đề nghị sửa đổi, cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện 

thực hiện TTHC: 04 TTHC thuộc lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng quy định tại 

Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh. 

II. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện TTHC sau khi rà soát: 

1. Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”  

Nội dung kiến nghị đơn giản hóa: Cắt báo cáo thành tích của tập thể được 

đề xuất; tổ chức có tập thể được đề xuất tóm tắt thành tích của các tập thể đó 

trong danh sách kèm theo tờ trình. 

Lý do: Theo quy định, thành phần hồ sơ yêu cầu tập thể được đề xuất có 

báo cáo thành tích của đơn vị mình. Tuy nhiên, việc mỗi đơn vị nộp 01 bản báo 

cáo thành tích trung bình khoảng 4 trang giấy, mỗi năm có khoảng 115 tập thể 

được đề xuất sẽ gây tốn kém, lãng phí thời gian và diện tích lưu trữ. Các tổ chức 

khi đề xuất tặng danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” cho các tập thể thì đã có 

đánh giá thành tích của các tập thể để trình Hội đồng thi đua khen thưởng nên chỉ 

cần tóm tắt thành tích của các tập thể được đề xuất trong danh sách gửi kèm Tờ 

trình để tiết kiệm thời gian của quá trình giải quyết TTHC cũng như tiết kiệm 

diện tích lưu trữ hồ sơ, từ đó tiết kiệm được chi phí tuân thủ Thủ tục hành chính. 
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Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thành phần hồ sơ TTHC Thủ tục tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” quy định tại điểm II.3 mục C - Thủ tục hành chính 

cấp huyện thuộc Phần 2, nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo Quyết 

định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Lợi ích phương án đơn giản hóa: 

- Chi phí thực hiện TTHC hiện tại: 506.983 đồng/hồ sơ; 50.418.826 

đồng/năm. 

-  Chi phí thực hiện TTHC sau đơn giản hóa: 440.211 đồng/hồ sơ; 

41.379.834 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm được: 66.772 đồng/hồ sơ; 9.038.992 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 17,93% 

2. Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  

Nội dung kiến nghị đơn giản hóa: Cắt báo cáo thành tích của cá nhân được 

đề xuất; tổ chức có cá nhân được đề xuất tóm tắt thành tích của các cá nhân đó 

trong danh sách kèm theo tờ trình. 

Lý do: Theo quy định, thành phần hồ sơ yêu cầu cá nhân được đề xuất có 

báo cáo thành tích cá nhân. Tuy nhiên, việc mỗi cá nhân nộp 01 bản báo cáo 

thành tích trung bình khoảng 2 trang giấy, mỗi năm có khoảng 125 cá nhân được 

đề xuất sẽ gây tốn kém, lãng phí thời gian và diện tích lưu trữ. Đối với danh hiệu 

“chiến sỹ thi đua cơ sở” đã có điều kiện là được tập thể đơn vị công tác xếp loại 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có sáng kiến, kinh nghiệm được công nhận, 

ngoài ra các tổ chức khi đề xuất tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các 

cá nhân thì đã có đánh giá thành tích của các cá nhân để trình Hội đồng thi đua 

khen thưởng nên chỉ cần tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề xuất trong 

danh sách gửi kèm Tờ trình để tiết kiệm thời gian của quá trình giải quyết TTHC 

cũng như tiết kiệm diện tích lưu trữ hồ sơ, từ đó tiết kiệm được chi phí tuân thủ 

Thủ tục hành chính. 

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thành phần hồ sơ TTHC Thủ tục tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” quy định tại điểm III.3 mục C - Thủ tục hành chính 

cấp huyện thuộc Phần 2, nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo Quyết 

định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Lợi ích phương án đơn giản hóa: 

- Chi phí thực hiện TTHC hiện tại: 506.983 đồng/hồ sơ; 49.726.334 

đồng/năm.  

-  Chi phí thực hiện TTHC sau đơn giản hóa: 472.597 đồng/hồ sơ; 

44.424.118 đồng/năm.  

- Chi phí tiết kiệm được: 34.386 đồng/hồ sơ; 5.302.216 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 10,66% 
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3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thi đua theo đợt, chuyên đề:  

Nội dung kiến nghị đơn giản hóa: cắt báo cáo thành tích của cá nhân, đơn vị 

được đề xuất; tổ chức có tập thể, cá nhân được đề xuất tóm tắt thành tích đề nghị 

khen thưởng của tập thể, cá nhân đề xuất trong danh sách kèm theo tờ trình. 

Lý do: Theo quy định, thành phần hồ sơ yêu cầu tập thể, cá nhân được đề 

xuất có báo cáo thành tích của đơn vị, cá nhân. Tuy nhiên, việc mỗi tập thể nộp 

01 bản báo cáo thành tích trung bình khoảng 4 trang giấy, mỗi cá nhân nộp 01 

bản báo cáo thành tích trung bình khoảng 2 trang giấy, mỗi năm có khoảng 350 

tập thể, 350 cá nhân được đề xuất sẽ gây tốn kém, lãng phí thời gian và diện tích 

lưu trữ. Các tổ chức khi đề xuất tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề” cho các tập thể, cá nhân thì đã có đánh 

giá thành tích của các tập thể, cá nhân để trình Hội đồng thi đua khen thưởng nên 

chỉ cần tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề xuất trong danh sách 

gửi kèm Tờ trình để tiết kiệm thời gian của quá trình giải quyết TTHC cũng như 

tiết kiệm diện tích lưu trữ hồ sơ, từ đó tiết kiệm được chi phí tuân thủ Thủ tục 

hành chính. 

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thành phần hồ sơ TTHC Thủ tục tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” quy định tại điểm V.3 mục C - Thủ tục hành chính 

cấp huyện thuộc Phần 2, nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo Quyết 

định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Lợi ích phương án đơn giản hóa: 

- Chi phí thực hiện TTHC hiện tại: 638.527 đồng/hồ sơ; 78.214.820 

đồng/năm. 

-  Chi phí thực hiện TTHC sau đơn giản hóa: 537.369 đồng/hồ sơ; 

10.747.380 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm được: 101.158 đồng/hồ sơ; 67.467.440 đồng/năm. 

- Tỷ lệ chi phí cắt giảm: 86,26% 

4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

đột xuất. 

Nội dung kiến nghị đơn giản hóa: cắt báo cáo thành tích của cá nhân, đơn vị 

được đề xuất; tổ chức có tập thể, cá nhân được đề xuất tóm tắt thành tích đề nghị 

khen thưởng của tập thể, cá nhân được đề xuất trong danh sách kèm theo tờ trình. 

Lý do: Theo quy định, thành phần hồ sơ yêu cầu tập thể, cá nhân được đề 

xuất có báo cáo thành tích của đơn vị, cá nhân. Hiện tại trên địa bàn huyện chưa 

phát sinh hồ sơ khen thưởng đột xuất đối với tập thể, mỗi năm có khoảng 05 cá 
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nhân được đề xuất, tuy nhiên, mỗi cá nhân nộp 01 bản báo cáo thành tích trung 

bình khoảng 2 trang giấy cũng sẽ gây tốn kém, lãng phí thời gian và diện tích lưu 

trữ. Các tổ chức khi đề xuất tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất” cho các cá nhân thì đã có đánh giá thành tích của các tập thể, 

cá nhân để trình Hội đồng thi đua khen thưởng nên chỉ cần tóm tắt thành tích của 

các tập thể, cá nhân được đề xuất trong danh sách gửi kèm Tờ trình để tiết kiệm 

thời gian của quá trình giải quyết TTHC cũng như tiết kiệm diện tích lưu trữ hồ 

sơ, từ đó tiết kiệm được chi phí tuân thủ Thủ tục hành chính. 

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thành phần hồ sơ TTHC Thủ tục tặng danh hiệu 

“Tập thể lao động tiên tiến” quy định tại điểm VI.3 mục C - Thủ tục hành chính 

cấp huyện thuộc Phần 2, nội dung cụ thể từng TTHC ban hành kèm theo Quyết 

định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Lợi ích phương án đơn giản hóa: 

- Chi phí thực hiện TTHC hiện tại: 360.246 đồng/hồ sơ; 1.801.230 

đồng/năm. 

-  Chi phí thực hiện TTHC sau đơn giản hóa: 294.474 đồng/hồ sơ; 

1.472.370 đồng/năm. 

- Chi phí tiết kiệm được: 65.772 đồng/hồ sơ; 328.860 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 18,26% 

III. Các TTHC đã thực hiện rà soát nhưng không có kiến nghị, đề xuất 

liên quan. 

1.Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực 

hiện nhiệm vụ chính trị: Qua rà soát không đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ. 

2.  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đối 

ngoại: trên địa bàn huyện chưa phát sinh hồ sơ nên chưa có cơ sở để đánh giá. 

3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình: trên 

địa bàn huyện chưa phát sinh hồ sơ nên chưa có cơ sở để đánh giá. 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

I. Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính trên tất các ngành, lĩnh vực có thủ tục hành chính: 

- Số TTHC đề nghị bãi bỏ: 0; 

- Số TTHC đề nghị bổ sung: 0; 

- Số TTHC đề nghị sửa đổi, cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện 

thực hiện TTHC: 02 TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp quy định tại Quyết định số 

3509/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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II. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện TTHC sau khi rà soát: 

1. Thủ tục Đăng ký khai tử. 

Nội dung kiến nghị: cắt bỏ giấy ủy quyền trong trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền. 

Lý do: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Mục 7, Chương II, Luật Hộ tịch 

người có trách nhiệm khai tử cho người chết là vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc 

người thân thích khác của người chết. Do đó trong trường hợp người được ủy 

quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 

thì giấy ủy quyền là không cần thiết vì người được ủy quyền trong trường hợp 

này đồng thời là người thân thích khác của người chết, cùng có trách nhiệm khai 

tử cho người chết. 

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thành phần hồ sơ TTHC đăng ký khai tử quy 

định tại khoản 5 mục II - Thủ tục hành chính cấp xã thuộc Phần 2, nội dung cụ 

thể từng TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

 2. Thủ tục Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi:  

Nội dung kiến nghị: cắt bỏ thành phần hồ sơ là bản chính sổ hộ khẩu, thay 

bằng giấy xác nhận cư trú.  

Lý do: Quy định nộp bản chính sổ hộ khẩu để đối chiếu bản phô tô đã không 

còn phù hợp với thực tiễn vì hiện nay đang tiến hành bỏ không sử dụng sổ hộ 

khẩu mà thay thế bằng giấy xác nhận cư trú.  

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thành phần hồ sơ TTHC Liên thông đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi quy định tại 

Điều 6 - Chương II - Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015  của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, 

yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên 

năm 2022, UBND huyện báo cáo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - TB&XH; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị  thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,VP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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