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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

 

Số:  1213/BC - UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Đức Thọ, ngày  03  tháng 6  năm 2020 

 

 BÁO CÁO 

Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện  

thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2020 

 

 1. Tình hình triển khai thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC: 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/01/2020 ban hành kế hoạch 

kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên 

địa bàn huyện Đức Thọ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND 

ngày 13/01/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện 

thực hiện thủ tục hành chính năm 2020. Trên cơ sở Kế hoạch đề ra UBND huyện đã 

chỉ đạo cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) cấp huyện trực 

tiếp hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm hành chính công, các phòng, ban liên quan và 

UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền để kịp thời đề 

xuất các phương án đơn giản hóa các TTHC và báo cáo kết quả đúng thời gian quy 

định. 

 2. Kết quả rà soát TTHC các TTHC  

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị 

trấn thực hiện rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa 

phương có thành phần hồ sơ còn rườm rà, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC còn 

phức tạp để đề xuất cắt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực 

hiện các TTHC. 

Ở cấp huyện đã thực hiện rà soát 310/310 TTHC được áp dụng tại UBND 

cấp huyện; ở UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát 157/157 TTHC được áp dụng 

tại UBND cấp xã. 

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

thì nhận thấy về cơ bản các TTHC đã đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp và thống 

nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, không gây cản trở trong việc thực hiện 

sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân khi thực 

hiện thủ tục hành chính UBND huyện đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký cư trú từ 04 ngày  xuống còn 01 ngày. Vì thực tế hầu 

như trường hợp nào đăng ký khai tử xong thì công chức tư pháp nhập trên phần 

mềm liên thông và công an thực hiện xóa đăng ký cư trú cho công dân luôn không 

cần phải chờ sang ngày khác. 

(Chi tiết cụ thể tại phụ lục kèm theo).  
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3. Những tồn tại, hạn chế  

- Sự phối hợp trong công tác rà soát TTHC giữa các phòng ban, đơn vị, địa 

phương còn hạn chế dẫn đến hiệu quả của công tác rà soát chưa cao; 

- Khối lượng công việc chuyên môn của cán bộ, công chức nhiều trong khi 

số lượng TTHC lớn nên việc rà soát phần lớn mới thực hiện mang tính hình thức; 

- Công tác tập huấn về việc rà soát TTHC chưa được thực hiện.  

4. Kiến nghị, đề xuất 

Tăng cường tập huấn công tác KSTTHC nói chung, rà soát TTHC nói riêng 

để cán bộ, công chức thực hiện các TTHC ở cấp nắm chắc nghiệp vụ rà soát nhằm 

thực hiện công tác rà soát đạt chất lượng cao; 

Trên đây là báo cáo công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên 

địa bàn huyện Đức Thọ năm 2020./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ; 

- Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh phó Văn phòng CU-CQ ; 

- Các phòng, ban cấp huyện; 

- Trung tâm Hành chính công; 

- UBND các xã, thị trấn ; 

- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức  
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