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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM LỘC 

 
 

B        O      NH      HỦ  ỤC H NH CH NH 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC  

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Đăng ký Khai tử 

1.000656.000.00.00.H27 

2. Lĩnh vực  Tư pháp – Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về   HC - Luật Hộ tịch năm 2014; 

- 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; 

- 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; 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công 

bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng 

ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

- Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Cơ quan  đơn vị thực hiện rà soát UBND cấp xã 

  .     O      NH      Ự CẦN  H Ế  CỦA  HỦ  ỤC H NH CH NH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu a.1: Đảm bảo các trường hợp chết đều được khai tử đúng quy định, kịp thời, thuận tiện 

Mục tiêu a.n: Giảm bớt gánh nặng cho cán bộ giải quyết hồ sơ. 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: ………………………………………… 

Mục tiêu b.1: Đảm bảo khi thực hiện khai tử được nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần. 
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Mục tiêu b.n:……………………………………………………………………………………………………. 

2.  rong quá trình thực hiện 

mục tiêu của   HC có sự 

thay đổi hoặc không được 

đáp ứng? 

 

  

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có                        Không      

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có                        Không      

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của   HC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

 

 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………… 

b) Bãi bỏ TTHC:   

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:   
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Lý do: quy định về thành phần hồ sơ chưa phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch về trách nhiệm đăng ký 

khai tử 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các   HC khác có liên 

quan?  

Có         Không   

Nếu CÓ,                    

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………………………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ………………………………………………………………………………………………………. 

- Đối với TTHC n: ……………………………………………………………………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………………………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ………………………………………………………………………………………………………. 

   .     O      NH      Ự CẦN  H Ế     NH HỢP LÝ    NH HỢP PH P CỦA C C BỘ PHẬN CẤ   H NH   HC 

1.  ên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp không?         

Có  X       Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

2.  rình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không?     

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không?    

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 
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Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối tượng 

thực hiện, cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính không?      

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

4. Hồ sơ  

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không?       

Có          Không   

(i) 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. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): cắt giảm thành phần hồ sơ 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 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không?       

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

5.  hời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không?         

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 
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hồ sơ giữa các cơ quan? 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không?  

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): …………………………………………………………….. 

7.  ối tượng thực hiện  

a) Có thể mở rộng/ thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): …………………………………………………………….. 

b) Có thể mở rộng/ thu hẹp 

phạm vi áp dụng không?   

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): …………………………………………………………….. 

8. Phí  lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:                Có        Không    

- Lệ phí:           Có        Không    

- Chi phí khác: Có        Không    

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

 

- Về phí:           Có        Không    

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Về mức phí:   Có         Không   

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 
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c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không?     

 

- Về lệ phí:      Có         Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Về mức lệ phí:     Có         Không   

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không?     

- Về chi phí khác:   Có         Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Về mức chi phí khác:   Có         Không   

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

9. Mẫu đơn  tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không?     

 

Có       Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

Mẫu đơn, tờ khai 1: …………………..………………………………………………………………………………………………….. 

a) Nội dung thông tin  

 

- Nội dung 1: Tờ khai đăng ký khai tử 

Cần thiết: Có    Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Nội dung n: ….………………………………………………………………………………………………… 
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Cần thiết: Có     Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không  

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

b) Yêu cầu xác nhận (nếu có) 

 

Cần thiết: Có      Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý: …………………………………………………………………………..………………. 

c)  Ngôn ngữ  

 

Cần thiết: Có     Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý: …………………………………………………………………………..………………. 

Mẫu đơn, tờ khai n: ……………………………..……………………………………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu  điều kiện 

TTHC này có quy định về yêu 

cầu, điều kiện không? 

Có         Không   

(i) Lý do: …………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý: …………………………………………….……………………….………………….. 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

………………………… 

………………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?           Có     Không   

(i) Lý do: …………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………………….………………… 

Yêu cầu, điều kiện n: 

………………………… 

………………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?            Có     Không   

(i) Lý do: …………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………….…………… 

11.  ết quả thực hiện        

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có         Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………….…………………………….. 

b) Quy định thời hạn có giá trị 

hiệu lực có hợp lý, hợp pháp 

không?     

Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không    

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………….……………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………….…………………………….. 

c) Quy định phạm vi có giá trị 

hiệu lực có hợp lý, hợp pháp 

không?    

Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………….…………………………….. 

12. Văn bản cần sửa đổi  bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật                                          Không 

b) Pháp lệnh                                 Không 

c) Nghị định                                 Không 

d) Quyết định của TTCP              Không 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    Không 

e) Quyết định của Bộ trưởng        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 

g) Văn bản khác                           Không 

 V.  HÔN    N L ÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Xuân Tiến 

Điện thoại cố định: ……………….……; Di động: 0978621628 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC  

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 

tuổi  

2.000986.000.00.00.H27 

2. Lĩnh vực  Tư pháp – Hộ tịch 

3. Văn bản quy định về   HC - Luật Hộ tịch năm 2014; 

- Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cư trú năm 2013);  

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);  

- 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; 

- 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; 

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ: Tư 

pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các 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; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy 

định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; 

- Quyết định  số 595/QĐ-BHXH ngày  14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y 

tế; 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công 

bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng 

ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 
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- Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban 

hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, Đăng ký 

thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, 

Đăng ký thường trí và Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Cơ quan  đơn vị thực hiện rà soát UBND cấp xã 

  .     O      NH      Ự CẦN  H Ế  CỦA  HỦ  ỤC H NH CH NH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu a.1: Đảm bảo công tác quản lý khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 

tuổi được thực hiện đúng quy định, kịp thời, thuận tiện 

Mục tiêu a.n: Giảm bớt gánh nặng cho cán bộ giải quyết hồ sơ. 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức: ………………………………………… 

Mục tiêu b.1: Đảm bảo việc khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi dễ thực 

hiện, tiết kiệm thời gian. 

Mục tiêu b.n:……………………………………………………………………………………………………. 

2.  rong quá trình thực hiện 

mục tiêu của   HC có sự 

thay đổi hoặc không được 

đáp ứng? 

 

  

a) Có thay đổi hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có                        Không      

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 



11 

 

- Mục tiêu b.n: Có                        Không      

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

b) Có được đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu a.n: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.1: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

- Mục tiêu b.n: Có                        Không     

Lý do: ………….………………………………………………………………………………………… 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của   HC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

 

 

a) Duy trì TTHC:  

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………… 

b) Bãi bỏ TTHC:   

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC:  

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC:   

Lý do: quy định về thành phần hồ sơ chưa phù hợp với quy định hiện hành về quản lý hộ tịch, hộ khẩu 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC):  

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các   HC khác có liên 

quan?  

Có         Không   

Nếu CÓ,                    

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………………………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ………………………………………………………………………………………………………. 
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- Đối với TTHC n: ……………………………………………………………………………………………… 

(i) Nội dung thay đổi:……...…………………………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ………………………………………………………………………………………………………. 

   .     O      NH      Ự CẦN  H Ế     NH HỢP LÝ    NH HỢP PH P CỦA C C BỘ PHẬN CẤ   H NH   HC 

1.  ên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp không?         

Có  X       Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

2.  rình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không?     

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không?    

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối tượng 

thực hiện, cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính không?      

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

4. Hồ sơ  

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

Có          Không   

(i) 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. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): cắt giảm thành phần hồ sơ là bản chính sổ hộ khẩu, thay 
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phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không?       

bằng giấy xác nhận cư trú trong hồ sơ phải nộp 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không?       

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

5.  hời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không?         

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không?  

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): …………………………………………………………….. 
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7.  ối tượng thực hiện  

a) Có thể mở rộng/ thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): …………………………………………………………….. 

b) Có thể mở rộng/ thu hẹp 

phạm vi áp dụng không?   

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): …………………………………………………………….. 

8. Phí  lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:                Có        Không    

- Lệ phí:           Có        Không    

- Chi phí khác: Có        Không    

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

 

- Về phí:           Có        Không    

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Về mức phí:   Có         Không   

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không?     

 

- Về lệ phí:      Có         Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Về mức lệ phí:     Có         Không   

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không?     

- Về chi phí khác:   Có         Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Về mức chi phí khác:   Có         Không   

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có         Không   

(i) Lý do: ………………………...……………………………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

9. Mẫu đơn  tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không?     

 

Có       Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

Mẫu đơn, tờ khai 1: …………………..………………………………………………………………………………………………….. 

a) Nội dung thông tin  

 

- Nội dung 1: Tờ khai đăng ký khai tử 

Cần thiết: Có    Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

- Nội dung n: ….………………………………………………………………………………………………… 

Cần thiết: Có     Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không  

 (i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………………………….. 

b) Yêu cầu xác nhận (nếu có) 

 

Cần thiết: Có      Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý: …………………………………………………………………………..………………. 
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c)  Ngôn ngữ  

 

Cần thiết: Có     Không  ;         Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý: …………………………………………………………………………..………………. 

Mẫu đơn, tờ khai n: ……………………………..……………………………………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu  điều kiện 

TTHC này có quy định về yêu 

cầu, điều kiện không? 

Có         Không   

(i) Lý do: …………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý: …………………………………………….……………………….………………….. 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

………………………… 

………………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?           Có     Không   

(i) Lý do: …………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………………….………………… 

Yêu cầu, điều kiện n: 

………………………… 

………………………… 

Có hợp lý, hợp pháp không?            Có     Không   

(i) Lý do: …………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………………………….…………… 

11.  ết quả thực hiện        

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có         Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………….…………………………….. 

b) Quy định thời hạn có giá trị 

hiệu lực có hợp lý, hợp pháp 

không?     

Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không    

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………….……………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………….…………………………….. 

c) Quy định phạm vi có giá trị 

hiệu lực có hợp lý, hợp pháp 

không?    

Hợp lý: Có     Không  ;      Hợp pháp: Có     Không   

(i) Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): …………………………….…………………………….. 
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12. Văn bản cần sửa đổi  bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật                                          Không 

b) Pháp lệnh                                 Không 

c) Nghị định                                 Không 

d) Quyết định của TTCP              Không 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch    Không 

e) Quyết định của Bộ trưởng        Không 

g) Văn bản khác                           Điều 6 - Chương II - Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015  của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

 V.  HÔN    N L ÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Xuân Tiến 

Điện thoại cố định: ……………….……; Di động: 0978621628 
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