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HUYỆN VỤ BẢN 
 

Số: 233/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vụ Bản, ngày 10 tháng  8  năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022  

 

 Kính gửi:  

                                             - Văn phòng UBND tỉnh Nam Định; 

                                             - Phòng Kiểm soát TTHC tỉnh; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

         - Sở Nội vụ. 

 

Thực hiện Quyết định số: 104/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

Thực hiện Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện 

về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn huyện Vụ Bản; 

Ngày 25/7/2022 UBND huyện đã ban hành công văn số: 547/UBND-VP 

về việc báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. 

UBND huyện Vụ Bản báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, 

cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, RÀ SOÁT TTHC 

1. Đối với cấp huyện 

Đã tiến hành rà soát: 10 lĩnh vực có 223 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện và 14 TTHC ngành dọc thuộc lĩnh vực Công an, Bảo 

hiểm xã hội, kết quả như sau: 

1.1 Lĩnh vực Tư Pháp 

Qua rà soát đã phát hiện nhóm thủ tục hộ tịch cần phải sửa đổi về phí:  

Cơ sở pháp lý: 

* Văn bản hết hiệu lực: 

Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội dồng nhân dân 

tỉnh Nam Định  
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* Văn bản thay thế, văn bản mới: 

Nghị quyết 81/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022  của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định 

1.2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Qua rà soát đã phát hiện 2 TTHC sau: 

Thủ tục: Cấp giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; 

cấp lại giấy phép môi trường  

Bổ sung Căn cứ pháp lý: Nghị quyết số 79/2022/NQ-HĐND ngày 

06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường trên địa bàn tỉnh Nam Định  

Thủ tục: Lập, đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung 

Bãi bỏ thủ tục căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Quốc hội 14. 

 2. Đối với cấp xã 

18/18 xã, thị trấn đã tiến hành rà soát: 8 lĩnh vực có 112 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp xã và 14 TTHC ngành dọc thuộc lĩnh vực quân 

sự kết quả đạt được như sau: 

2.1 Nhóm TTHC theo lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội  

Thủ tục: Bổ xung tình hình thân nhân trong hồ sơ Liệt sỹ  

Đề nghị thay thế sổ hộ khẩu bằng giấy xác nhận thông tin cư trú trong hồ 

sơ, lý do: Theo khoản 3 điều 38 Luật cư trú năm 2020 khi công dân thực hiện 

các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ 

quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu để thực hiện điều chỉnh, 

cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định và không cấp mới, 

cấp lại sổ hộ khẩu.  

Thủ tục: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội  

Đề nghị bỏ căn cước công dân của người nhận mai táng phí Lý do: Trong tờ 

khai đã có thông tin số căn cước công dân và địa chỉ của người nhận mai táng phí.  

2.2 Nhóm thủ tục hộ tịch cần phải sửa đổi về phí:  

Cơ sở pháp lý: 

* Văn bản hết hiệu lực: Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 

của Hội dồng nhân dân tỉnh Nam Định  
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* Văn bản thay thế, văn bản mới: 

Nghị quyết 81/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022  của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định  

(Có phương án đơn giản hóa đính kèm) 

 II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Đề nghị sở thông tin và truyền thông: 

 - Xóa bỏ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đã bị bãi bỏ không 

còn hiệu lực được UBND tỉnh công bố;  

 - Cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ 

công cho bộ phận một cửa cấp xã đã được UBND tỉnh ban hành. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn rà soát, đánh giá TTHC 

trên địa bàn huyện; giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. UBND huyện Vụ Bản 

trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ngành của huyện; 

- Công an huyện; BHXH huyện; 

- Lưu VT. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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