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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 2020. 

 

Thực hiện Kế hoạch 06/KH-UBND 08/01/2020 của UBND tỉnh về Kiểm 

soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; 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 2020 tại Kế 

hoạch số 286/KH-UBND ngày 13/2/2020, 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: 

1. 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: 01 (gồm 01 TTHC thuộc ngành Xây dựng); 

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

thực hiện TTHC: 03 TTHC thuộc các ngành Xây dựng, Tư pháp và Lao động – 

Thương binh & Xã hội. 

2. Những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các TTHC sau 

khi rà soát. 

2.1. Đề nghị bổ sung thủ tục hành chính: 

Lĩnh vực Quy hoạch thuộc ngành Xây dựng: 

Đề nghị bổ sung TTHC: phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung 

xây dựng xã. 

Lý do: Theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 5 tại Quyết định 

19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số 

nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh: “UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch nông thôn trong 

phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý”, tuy nhiên trong bộ TTHC lĩnh vực 

quy hoạch thuộc ngành xây dựng áp dụng tại cấp huyện hiện tại chưa có quy định 

về quy trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn; đây là 

nội dung cần thiết, một trong những hồ sơ đánh giá mức độ đạt chuẩn nông thôn 

mới của các địa phương. Do đó cần có quy định về quy trình thực hiện phê duyệt 
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Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã để UBND huyện có cơ sở tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ cho các xã. 

Kiến nghị thực thi: Đề nghị xây dựng quy trình nội bộ TTHC phê duyệt 

Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã.  

2.2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực 

hiện TTHC.  

2.2.1 Lĩnh vực Quy hoạch thuộc ngành xây dựng: 

Đề nghị sửa đổi căn cứ thu phí, lệ phí thẩm định quy hoạch theo quy định 

tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị tại 

mục phí, lệ phí của các TTHC thuộc lĩnh vực Quy hoạch quy định tại Quyết định 

2282/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh. 

2.2.2 Lĩnh vực Tư pháp 

Đối với thủ tục đăng ký lại khai sinh quy định tại Quyết định 2407/QĐ-

UBND ngày 17/7/2019 trong trường hợp người đăng ký lại khai sinh không có 

bản sao giấy khai sinh hoặc giấy tờ có giá trị thay thế: đề nghị bổ sung giấy cam 

kết đối với người yêu cầu đăng ký khai sinh lại nhưng chỉ có các loại giấy tờ tùy 

thân là CMND và sổ hộ khẩu. 

Lý do: Theo quy định, trường hợp người đăng ký lại khai sinh không có bản 

sao giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế thì nộp bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy 

tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin 

liên quan đến nội dung khai sinh của người đó, gồm: Giấy CMND, Thẻ căn cước 

công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư 

trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, chứng chỉ, học bạ, hồ sơ học tập do cơ 

quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; Giấy tờ khác 

có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng năm sinh của cá nhân; Giấy tờ 

chứng minh quan hệ cha, mẹ, con. Tuy nhiên trên thực tế nhiều công dân chỉ có 

hai loại giấy tờ tùy thân là CMND và sổ hộ khẩu, do đó theo quy định thì không 

thực hiện được đăng ký lại khai sinh. 

Kiến nghị thực thi: Bổ sung quy định về thành phần hồ sơ trong trường hợp 

người yêu cầu chỉ có 2 loại giấy tờ tùy thân là CMND và sổ hộ khẩu: giấy cam 

kết về việc chỉ có những loại giấy tờ trên và chịu trách nhiệm về cam đoan của 

mình trước pháp luật. 

2.2.3 Lĩnh vực Lao động – Thương binh & Xã hội 

Thủ tục hành chính Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ 

thăm viếng mộ liệt sỹ quy định tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 

05/8/2019 của UBND Tỉnh. Đề nghị cắt giảm bớt thành phần hồ sơ là các giấy tờ 

kèm theo (Giấy chứng nhận gia đình Liệt sĩ/Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy báo tin 

mộ/Giấy báo tử). 



3 

 

  

Lý do: theo quy định, thành phần hồ sơ yêu cầu: đơn theo mẫu, các loại giấy 

tờ khác gồm: Giấy chứng nhận gia đình Liệt sĩ/Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy báo 

tin mộ/Giấy báo tử… Trong thực tế, có nhiều trường hợp thân nhân, người thờ 

cúng liệt sỹ không còn lưu giữ được các giấy tờ nêu trên; có các trường hợp là 

liệt sỹ được công nhận nhưng chưa có bằng tổ quốc ghi công hoặc các liệt sỹ 

không còn thân nhân mà chỉ có người thờ cúng thì không có giấy chứng nhận gia 

đình liệt sỹ. Mặt khác, thăm viếng mộ liệt sỹ là hoạt động tâm linh thường niên 

của thân nhân, người thờ phụng Liệt sĩ và Bằng tổ quốc ghi công thường được 

các gia đình đóng khung để lên bàn thờ liệt sỹ, mỗi lần đi thăm viếng đều yêu cầu 

phải có các giấy tờ kèm theo như trên sẽ gây phiền hà cho người dân. Trong khi 

đó theo mẫu đơn đã cung cấp đầy đủ thông tin, có xác nhận của chính quyền địa 

phương, cam đoan của người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.  

Kiến nghị thực thi: Cắt giảm các hành phần hồ sơ là giấy tờ kèm theo (Giấy 

chứng nhận gia đình Liệt sĩ/Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy báo tin mộ/Giấy báo 

tử) trong thủ tục hành chính đề nghị cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ 

và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ. 

Trên đây là 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 

2020, UBND huyện báo cáo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Sở Xáy dựng; 

- Sở Tư pháp; 

- 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 

 

 
 

 

         Phạm Hoàng Anh 
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