
     UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:          /UBND-NV               Quảng Xương, ngày      tháng 5  năm 2020 
V/v rà soát cắt giảm thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính. 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa. 
 

Thực hiện công văn số 2949/UBND-THKH ngày 12 tháng 3 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Chủ tịch UBND huyện Quảng 

Xương đã ban hành công văn số 494/UBND-NV về việc rà soát cắt giảm thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính, gửi các phòng chuyên môn UBND huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết, kết quả rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính của các phòng chuyên môn, UBND  xã, thị trấn cụ thể như sau: 

1. Đối với xã, thị trấn; 

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết rà 

soát cắt giảm thời gian giải quyết: 101 thủ tục hành chính; chủ yêu tập trung ở 

các lĩnh vực sau: Tư pháp - hộ tịch, Đất đai - xây dựng, Chính sách xã hội, Thi 

đua khen thưởng, tín dụng ngân hàng, xác nhận hồ sơ hành chính, Đăng ký quản 

lý cư trú, Văn hóa công sở, Bảo trợ xã hội, Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có 

công... (có danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết kèm theo) 

2. Đối với các phòng chuyên môn UBND huyện 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết rà soát cắt giảm thời gian giải quyết: 26 thủ tục thuộc lĩnh vực: Giáo dục; 

hệ thống văn bằng, chứng chỉ 

- Phòng Tư pháp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết rà soát 

cắt giảm thời gian giải quyết: 5 thủ tục hành chính thuộc 01 lĩnh vực: Hộ tịch 

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết rà soát cắt giảm thời gian giải quyết: 8 thủ tục hành chính 

thuộc 03 lĩnh vực gồm: người có công; Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã 

hội. (có danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết  kèm theo) 

Công văn này thay thế công văn số 682/UBND-NV ngày 27/4/2020 của 

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương. 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa./. 
 

Nơi nhận:                                                             KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;         PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu; VT, NV. 

 

 

 

          Nguyễn Đình Dự 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN ĐƢỢC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 

(kèm theo công văn số            /UBND-NV ngày         tháng 5 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND huyện) 

STT Tên lĩnh vực phụ trách TTHC Thời hạn giải 

quyết theo 

quy 

định(ngày 

làm việc) 

Thời hạn giải 

quyết sau cắt 

giảm(ngày 

làm việc) 

Tỉ lệ thời 

gian 

được căt 

giảm(%) 

I. Lĩnh vực Tƣ pháp - Hộ tịch    

1 Đăng ký khai sinh 1 -5 ngày 1-2 ngày 40% 

2 Đăng ký kết hôn 353 5 ngày 1-2 ngày 40% 

3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 3-8 ngày 2-4 ngày 50% 

4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận 

cha, mẹ, con 

3-8 ngày 2-4 ngày 50% 

5 Đăng ký khai tử 1-3 ngày 1-1,5 ngày 50% 

6 Đăng ký khai sinh lưu động 5 ngày 2 ngày 60% 

7 Đăng ký khai tử lưu động 5 ngày 2 ngày 60% 

8 Đăng ký giám hộ 3 ngày 1-2 ngày 45% 

9 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 3-6 ngày 2-3 ngày 66% 

10 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3-6 ngày 1-2 ngày 66% 

11 Đăng ký lại khai sinh 5-13 ngày 2- 6 ngày 53% 

12 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân 

5-13 ngày 1-5 ngày 61% 

13 Đăng ký lại kết hôn 5-13 ngày 2-5 ngày 55% 

14 Đăng ký lại khai tử 5-10 ngày 2-3  ngày 50% 

15 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 1 ngày Giải quyết 

ngay 

100% 

16 Xác nhận tình trạng hôn nhân Ngày 3 1 67% 

II. Lĩnh vực đất đai – xây dựng (Cấp xã chỉ lập hồ sơ địa chính và đóng dấu hồ sơ, 

kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền cấp huyện) 

STT Tên lĩnh vực phụ trách TTHC Thời hạn giải 

quyết theo 

quy định(ngày 

làm việc) 

Thời hạn 

giải quyết 

sau cắt 

giảm(ngày 

làm việc) 

Tỉ lệ thời 

gian được 

căt 

giảm(%) 

1 Hồ sơ địa chính trong Chuyển nhượng, 

tặng cho QSDĐ 

20 ngày 2 - 5 ngày 75% 

2 HS cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ 353 20 ngày 1 - 5 ngày 75% 



3 HS xác định nguồn gốc sử dụng đất 3-5 ngày 2 - 3 ngày 40% 

4 Trích thửa, sửa đổi, chỉnh lý, biến động 

diện tích đất NN 

5-10 ngày 2 - 5 ngày 50% 

5 Xác nhận mốc giớ địa hành chính 3-5 ngày 1 – 2 ngày 50% 

6 Trích sao bản đồ thực địa 2-4 ngày 1 – 2 ngày 50% 

7 Xác nhận hồ sơ sửa chữa, xây dựng nhà 

ở nông thôn 

5 – 10 ngày 1 – 2 ngày 80% 

8 Xác nhận hồ sơ đấu thầu đất công ích 3- 5 ngày 2 – 3 ngày 40% 

9 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. 

45 20 56% 

        III. Lĩnh vực  chính sách – xã hội (Cấp xã chỉ thực hiện hƣớng dẫn nhận TTHC, kết quả 

giải quyết thuộc thẩm quyền cấp huyện) 

1 Xác nhận đề nghị cấp sổ ưu đãi trong 

giáo dục 

15 ngày 2 - 3 ngày 50% 

2 Hồ sơ Mai táng phí cho đối tượng huộc 

diện được hưởng 

5-15 ngày 1 - 2 ngày 50% 

3 Hồ sơ thờ cúng thân nhân Liệt sĩ 5 – 15 ngày 1-5 ngày 50% 

4 Hồ sơ đề nghị cấp đổi Bằng TQGC 10-20 ngày 2-3 ngày 50% 

5 Xác nhận đơn thăm viếng Liệt sỹ 3-5 ngày 1-2 ngày 50% 

6 Hồ sơ kê khai người bị nhiễm chất độc 

hóa học 

15-20 ngày 2- 3 ngày 50% 

7 Hồ sơ  đề nghị hưởng BHYT cho Cựu 

chiến binh 

5-10 ngày 1-2 ngày 50% 

8 Hồ sơ cho người hoạt động trong kháng 

chiến 

10-15 ngày 2-3 ngày 50% 

9 Xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy 

chứng nhận khuyết tật 

5-10 ngày 2-5 ngày 50% 

10 Xác nhận hộ nghèo cho đối tượng 1 ngày Giải quyết 

ngay 

100% 

11 

 

 

Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho hộ có mức 

sống trung bình, trẻ em, BHYT tự 

nguyện 

3 – 5 ngày 1 ngày 20% 

         IV. Lĩnh vực Thi đua- khen thƣởng   

1 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. 20 ngày 10 ngày 50% 

2 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc 

chuyên đề. 

20 ngày 10 ngày 50% 

3 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành tích đột xuất. 
20 ngày 10 ngày 50% 



4 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã cho gia đình. 
20 ngày 10 ngày 50% 

5 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. 20 ngày 10 ngày 50% 

6 Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 5 2 60 

           V. Lĩnh vực tín dụng ngân hàng  (Cấp xã chỉ xác nhận đóng dấu hồ sơ, kết quả giải 

quyết thuộc thẩm quyền các cấp) 

1 Xác nhận hồ sơ vay vốn, tổ tiết kiệm tại 

địa phương 

1 - 3 ngày Giải quyết 

ngay 

80% 

2 Chứng thực hợp đồng vay vốn 1 -3  ngày 1 ngày 67% 

3 Chứng thực hợp đồng thế chấp vay vốn 1 -3 ngày 1 ngày 67% 

VI. Lĩnh vực xác nhận hồ sơ hành chính (hồ sơ xin việc, hồ sơ học sinh, sinh viên) 

1 Xác nhận hồ sơ học sinh, sinh viên 1 - 2 ngày Giải quyết 

ngay 

80% 

2 Xác nhận hồ sơ xin việc 1 - 2 ngày Giải quyết 

ngay 

80% 

3 Xác nhận hộ khẩu thường trú và quê quán 1 -3 ngày 1 ngày 67% 

         VII. Lĩnh vực: Đăng ký quản lý cƣ trú   

1 Cấp giấy chuyển hộ khẩu 3 1 66% 

2 Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu 5 2 60% 

3 Đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú 3 1 66% 

4 Tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp riêng 7 3 57% 

5 
Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp 

pháp 
7 3 57% 

6 

Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp có thay 

đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm 

sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của 

người có tên trong Sổ hộ khẩu 

3 1 
66% 

 

7 
Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng 

ký thường trú 
3 1      66% 

VIII. Lĩnh vực: Ngƣời có công (16 TTHC)    

1 Thủ tục hưởng mai táng, trợ cấp một lần 

khi người có công với cách mạng từ trần 
5 ngày 3 ngày 

40% 

2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng 

tháng cho thân nhân khi người có công với 

cách mạng từ trần. 

5 ngày 3 ngày 

40% 

3 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân 

nhân liệt sĩ. 5 ngày 3 ngày 

40% 

4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh 

hùng LLVTND, Anh hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến. 

5 ngày 3 ngày 

40% 



5 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học. 

Ngày 10 

Ngày 5 

50% 

6 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối 

với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 

Ngày 10 

Ngày 5 

50% 

7 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động 

cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị 

địch bắt tù, đày.  

Ngày 5 Ngày 3 

40% 

8 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ 

quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Ngày 5 Ngày 3 

40% 

9 Thủ tục giải quyết chế độ người có công 

giúp đỡ cách mạng. 
Ngày 5 Ngày 3 40% 

10 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ. 
Ngày 5 

Ngày 3 40% 

11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng. 
Ngày 5 Ngày 3 40% 

12 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người 

có công và thân nhân. 
Ngày 5 Ngày 3 40% 

13 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong 

hồ sơ liệt sĩ  
Ngày 5 Ngày 3 40% 

14 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần 

đối với thân nhân người hoạt động kháng 

chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp 

đỡ cách mạng đã chết. 

5 2 60 

15 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp 

ưu đãi đối với người có công hoặc thân 

nhân người có công 

1 1/2 50 

16 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di 

chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm 

viếng mộ liệt sĩ. 

1 1/2 50 

IX. Bảo trợ xã hội (10 Lĩnh vực)    

1 Trẻ em dưới 16 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng 15 ngày 3 ngày 80% 

2 Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; 

người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không 

còn khả năng lao động mà không có lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 

trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, 

trợ cấp hàng tháng khác 

15 ngày 3 ngày 80% 

3 Người đơn thân nghèo đang nuôi con dưới 

16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 

22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ 

thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, 

15 ngày 3 ngày 80% 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/thanhhoa/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=399608
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/thanhhoa/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=399608
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/thanhhoa/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=399608


cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất 

4 Người cao tuổi đủ 80 tuổi hiện không 

hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH 
15 ngày 3 ngày 80% 

5 Người cao tuổi; thuộc hộ nghèo không có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 

hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng 

dưỡng nhưng người này đang hưởng chế 

độ trợ cấp xã hội hàng tháng (từ đủ 60 tuổi 

trở lên) 

15 ngày 3 ngày 80% 

7 Người khuyết tật 15 ngày 3 ngày 80% 

8 Đề nghị xác định mức độ khuyết tật 15 ngày 3 ngày 73% 

9 Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc NKT đặc biệt nặng 
15 ngày 3 ngày 80% 

10 NKT đang mang thai hoặc nuôi con dưới 

36 tháng tuổi 
15 ngày 3 ngày 80% 

              X. Hòa giải cơ sở (4 Lĩnh vực) 

1 Bầu hòa giải viên 5 ngày làm 

việc 

2 ngày làm 

việc 

60%) 

2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 5ngày làm 

việc 

2 ngày làm 

việc 

(60%) 

3 Thôi làm Hòa giải viên 5 ngày làm 

việc 

2 ngày làm 

việc 

(60%) 

4 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 5 ngày làm 

việc 

2 ngày làm 

việc 

60%) 

XI. Lĩnh Vực Cấp phép xây dựng Cấp xã chỉ thực hiện hƣớng dẫn nhận TTHC, kết quả 

giải quyết thuộc thẩm quyền  cấp huyện 

1 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng 5 – 10 ngày 3 ngày 70% 

XII 
Lĩnh vực: phòng chống tệ nạn xã hội (5 

TTHC) 
   

1  
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình 
6 3 50 

2  
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cộng đồng 
3 1 67 

3  
Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt 

buộc tại cộng đồng 
5 2 60 

4  
Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt 

buộc tại cộng đồng 
5 2 60 

5  
Hỗ trợ văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn 

ban đầu cho nạn nhân 
11 5 55 

XIII Lĩnh vực: Môi trƣờng (04)    

1 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản 10 5 50 

2 
Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết 
10 5 50 

3 
Xác nhận đăng ký kế hoạch  bảo vệ môi 

trường  
10 5 50 



4 
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 
15 7 54 

XIV 
Lĩnh vực: Tôn giáo Chính phủ (06 

TTHC) 
   

1 
Thủ tục thông báo người đại diện hoặc 

Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. 3 1 67 

2 

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín 

ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín 

ngưỡng. 
10 5 50 

3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo. 15 5 50 

4 

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động 

tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ 

sở. 
15 5 67 

5 Thủ tục đăng ký người vào tu. 3 2 33 

6 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp 

của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong 

phạm vi một xã. 
3 1 67 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA  CÁC PHÕNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN ĐƢỢC CẮT 

GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT 
I. PHÕNG GIÁO DỤC 

TT Thủ tịch HC Thời hạn giải 

quyết theo qui 

định (ngày làm 

việc) 

Thời gian 

giải quyết 

sau cắt 

giảm (ngày 

làm việc) 

Tỉ lệ 

thời 

gian 

được cắt 

giảm 

(%) 

 I. Lĩnh vực giáo dục    

1.  Thành lập trường THCS công lập cho phép 

thành lập trường THCS tư thục 

20 12 40 

2.  Cho phép trường THCS hoạt động 20 10 50 

3.  Cho phép trường THCS hoạt động trở lại 20 10 50 

4.  Sáp nhập, chia, tách trường THCS 40 20 50 

5.  Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá 

nhân, tổ chức thành lập trường) 

20 10 50 

6.  Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép 

thành lập trường tiểu học tư thục 

20 10 50 

7.  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 20 12 40 

8.  Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục 

trở lại 

20 12 40 

9.  Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học 40 20 50 

10.  Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu 

học) 

20 12 40 

11.  Cho phép trung tâm HTCĐ hoạt động trở lại 15 11 27 

12.  Thành lập trường mẫu giáo, trường MN, nhà 

trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường 

20 10 50 



MN, trường mẫu giáo nhà trẻ dân lập, tư thục 

13.  Cho phép trường Mẫu giáo, trường MN, nhà 

trẻ hoạt động giáo dục 

20 12 40 

14.  Cho phép trường Mẫu giáo, trường MN, nhà 

trẻ hoạt động giáo dục trở lại 

25 17 32 

15.  Sáp nhập, chia, tách trường Mẫu giáo, tường 

MN, nhà trẻ 

20 10 10 

16.  Giải thể trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ 

(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập) 

10 6 40 

17.  
Công nhận xã đạt chuẩn PCGD , xóa mù chữ 

Không qui dịnh 

thời gian 

  

18.  Qui trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học 

tập” cấp xã 

15 11 27 

19.  Công nhận trường tiểu học đạt mức chất 

lượng tối thiểu 

120 60 50 

20.  Chuyển trường đối với học sinh THCS 3 2 33 

21.  Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS 3 2 33 

22.  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS 3 2 33 

23.  Xét, duyệt chính sach hõ trợ ăn trưa cho trẻ 

mẫu giáo; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi 

phí học tập cho học sinh; cấp học bổng và 

phương tiện đồ dùng cho người khuyết tật tại 

cơ sở giáo dục 

14 10 29 

24.  Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối 

với nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, 

trường MN, tiểu học, THCS, trường PT có 

nhiều cấp học có cấp cao nhất là THCS, phổ 

thông dân tộc bán trú và TTHTCĐ 

5 3 40 

 II. Lĩnh vự hệ thống văn bằng, chứng chỉ    

1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

(bằng TN THCS) 

2 2 0 

2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

(Bằng Tốt nghiệp THCS) 

3 2 33 

Tổng cộng 02 Lĩnh vực: 26 TTHC    

    II. PHÕNG TƢ PHÁP          

TT Lĩnh vực-Tên TTHC Thời hạn giải 

quyết  theo 

quy định 

(ngày làm 

việc) 

Thời hạn 

giải quyết 

sau cắt 

giảm  

(ngày làm 

việc) 

Tỷ lệ 

thời 

gian 

đƣợc 

cắt 

giảm% 

 Lĩnh vực: Hộ tịch    

1 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 15 10 33% 

2 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, 

con có yếu tố nước ngoài 

15  8 47% 

3 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài  

12 8 33% 



4 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc 

kết hôn của công dân Việt Nam đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài  

12 8 33% 

5 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 05 3 40% 

Tổng cộng: 01 Lĩnh vực, 5 TTHC    
     III. PHÕNG LĐTBVÀ XÃ HỘI 

TT Lĩnh vực-Tên TTHC Thời hạn giải 

quyết  theo 

quy định 

(ngày làm 

việc) 

Thời hạn 

giải quyết 

sau cắt giảm  

(ngày làm 

việc) 

Tỷ lệ 

thời gian 

đƣợc cắt 

giảm% 

I Lĩnh vực: ngƣời có công    

1 Cáp giấy chứng nhận thăm viếng mộ liệt sỹ 

và di chuyển hài cốt liệt sỹ 

03 ngày 01 ngày 66,7% 

2 Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị 

hưởng chế độ BHYT đối với CCB 

03 ngày 01 ngày 66,7% 

3 Quy trình xác nhận bản khai đề nghị hưởng 

chế độ mai táng phí đối với CCB 

20 ngày 10 ngày 50% 

II Lĩnh vực bảo trợ xã hội    

1 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH 

chết 

03 ngày 01 ngày 66,7% 

III Lĩnh vực phòng chống TNXH    

1 Đưa người chưa thành niên từ đủ 12 đến 18 

tuổi nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc 

tại trung tâm chữa bệnh-giáo dục- lao động 

xã hội 

30 ngày 10 ngày 66,6% 

2 Hoãn chấp hành quyết định đưa người 

nghiện ma túy, người bán dâm vào trung 

tâm chữa bệnh-giáo dục- lao động xã hội 

6 ngày 02 ngày 33% 

3 Miễn chấp hành quyết định đưa người 

nghiện ma túy, người bán dâm vào trung 

tâm chữa bệnh-giáo dục- lao động xã hội 

6 ngày 02 ngày 33% 

4 Tạm đình chỉ chấp hành quyết định để đưa 

về gia đình điều trị cho người nghiện ma 

túy, người bán dâm đang chấp hành quyết 

định áp dụng biện pháp đưa người vào 

Trung tâm bị ốm nặng 

4 ngày 01 ngày 75% 

Tổng cộng: 03 Lĩnh vực: 08 TTHC     

 


		dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-05-06T09:53:33+0700


		2020-05-06T10:13:10+0700


		2020-05-06T10:13:25+0700


		quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-05-06T10:13:41+0700


		quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-05-06T10:14:16+0700


		2020-05-06T10:14:40+0700


		2020-05-06T10:14:59+0700


		quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-05-06T10:16:03+0700


		quangxuong@thanhhoa.gov.vn
	2020-05-06T10:17:24+0700




