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BÁO CÁO 

Rà soát đơn giản hóa TTHC áp dụng tại UBND cấp xã 

 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND 

phường Đậu Liêu về thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC và cơ chế 1 cữa, một 

cữa liên thông năm 2022. 

UBND phường Đậu Liêu báo cáo công tác rà soát đơn giản hóa TTHC 

năm 2022 như sau: 

1. Trên lĩnh vực tư pháp. 

Theo quyết định số 3059/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh tại TTHC số 5  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 

- UBND cấp xã: thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp 

hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến 

hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Sau khi đăng ký khai sinh xong, 

UBND cấp xã có trách nhiệm lập và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú và hồ sơ 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi đến cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 01 ngày làm việc.  

- Đề nghị  quy định thời gian giải quyết tại cấp xã nên quy định 02 ngày 

làm việc vì việc kết nối hệ thống phần mềm giữa bộ Tư pháp và bộ Công an cấp 

số định danh cho trẻ em dưới 6 tuổi có lúc 2 đến 3 ngày mới có số định danh nên 

việc giải quyết trong ngày gặp nhiều khó khăn cho cơ quan thực hiện. 

- Đề nghị cắt giảm tờ khai tham gia bảo hiểm y tế cho trẻ em đăng ký liên 

thông  trên dịch vụ công trực tuyến, vì trong thẻ bảo hiểm y tế chỉ có thông tin 

họ và tên, ngày tháng năm sinh, họ tên mẹ; những nội dung này đã có trong tờ 

khai đăng ký khai sinh. 

Qua rà soát các thủ tục hành chính các lĩnh vực khác thì đang phù hợp với 

việc giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp theo tình hình hiện nay 

Hiện nay UBND phường Đậu Liêu đang áp dụng các Thủ tục hành chính 

theo các Quyết định ban hành trên các lĩnh vực sau: 

 

TT Lĩnh vực 
Quyết định công bố TTHC được niêm yết tại bộ 

phận một cửa 

Số lượng TTHC 
Ghi 

chú 
Tổng 

TTHC 

Cơ chế 

một cửa 

Cơ chế 

01cửa LT 

1 Tư pháp QĐ 3059/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND Tỉnh 43 41 02 43 

2 Tư pháp-LĐTBXH-CA QĐ 1647/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh 03 - 03 3 

3 Tài nguyên-Môi trường 

QĐ 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019  03 - 03 
19 QĐ số 1599/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND 

Tỉnh 16 - 16 



4 Giao thông vận tải 
QĐ số 2708/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND 

Tỉnh 9 - 9 9 

5 Lĩnh vực LĐTB&XH 

QĐ số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND 

Tỉnh 33 - 33 

42 QĐ 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND 

Tỉnh  09 02 07 

QĐ số 3110/QĐ-UBND ngày 08/9/2021  02  02 

6 
Văn hóa-Thể thao-Du 

lịch 

QĐ 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND 

Tỉnh  05 - 05 5 

7 Lĩnh vực Giáo dục - ĐT 
QĐ 3035/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND 

tỉnh  05 - 05 5 

8 
Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo 

Quyết định 1077/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND 

Tỉnh 04 04 - 4 

9 Lĩnh vực NN-PTNT 

QĐ 620, ngày 20/2/2020  1  1 

9 QĐ 3149 ngày 23/9/2019  7  7 
QĐ 3157 ngày 21/9/2020 1 1  

10 Nội vụ 

QĐ 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND 

Tỉnh  15 - 15 
15 

    

11 Lĩnh vực Quốc phòng 

QĐ 3648/ QĐ-BQP ngày 04/9/2018 của Bộ Quốc 

phòng  01 - 01 
15 

QĐ 1291QĐ-TTg ngày 07/10/2019 cua thủ tướng 

chính phủ 14 14 - 

  Tổng 169 70 99 169 

 

 
Nơi nhận:                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- UBNDThị xã Hồng Lĩnh;                               CHỦ TỊCH 
- Văn phòng HĐND-UBND thị xã Hồng Lĩnh 

- Đảng uỷ, HĐND Phường;    

- CT, PCT UBND;  

- Lưu: VT.     
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