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KẾ HOẠCH
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 

trên địa bàn phường An Mỹ

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 
của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 
về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư sổ 02/2017/TT- 
VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng 
dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ kế hoạch 42/KH-UBND 
ngày 08/3/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính năm năm 2022. UBND phường An Mỹ ban hành kế hoạch rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Đơn giản hóa và giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính phát sinh của 

người dân do tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các hoạt 
động của cá nhân, tổ chức cũng như nhu cầu của người dân, đồng thời đáp ứng mục 
tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy 
hành chính nhà nước.

- Kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các 
thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp hay không đáp ứng nguyên 
tắc, yêu cầu theo quy định về thủ tục hành chính.

- Góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của cá 
nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu
- Cắt giảm các thủ tục hành chính hiện hành, trong đó chú trọng cắt giảm 

các quy định, thủ tục liên quan nhiều đến người dân và tổ chức, thủ tục có chi phí 
tuân thủ cao, có nhiều phản ánh kiến nghị về vướng mắc, bất cập đối với các quy 
định hành chính. Thực hiện công khai, minh bạch và lấy ý kiến của người dân, 
doanh nghiệp trong việc rà soát, cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính.

- Hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được các ban ngành, 
các bộ phận liên quan thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có hiệu quả, 
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bảo đảm một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp pháp, hợp lý 
với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

- Kết quả rà soát phải cụ thể, thiết thực, phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn 
tại của từng thủ tục hành chính để kiến nghị cấp có thẩm quyền phương án đơn 
giản phù hợp trên cơ sở tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực 
hiện thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ, CÁCH THỨC THỰC HIỆN 
VÀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung và tiến độ thực hiện (chi tiết theo phụ lục ban hành kèm 
theo Kế hoạch này)

Ngoài các nội dung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phụ lục kèm 
theo Kế hoạch này, các bộ phận liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 
giao có thể lựa chọn rà soát thêm các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện 
lớn trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cá nhân, tổ chức, người dân thuộc 
lĩnh vực mình phụ trách.

2. Cách thức rà soát
Thực hiện rà soát đánh giá các quy định, TTHC có liên quan theo hướng 

dẫn tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT- VPCP 
ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Tính toán chi phí tuân thủ của TTHC được thực hiện bằng cách chia nhỏ 
quy trình thực hiện TTHC để ước tính chi phí phải bỏ ra của đối tượng thực hiện 
như: chi phí chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, hoàn chỉnh các yêu cầu, điều kiện, các 
khoản phí, lệ phí... thực hiện ước tính chi phí tuân thủ TTHC cho cả chi phí hiện 
tại và chi phí sau đơn giản hóa để so sánh lợi ích chi phí tuân thủ của việc đơn 
giản hóa TTHC (việc tính toán chi phỉ tuân thủ của TTHC thực hiện theo hướng 
dẫn tại Điều 27, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC và hướng dẫn tính chi phí 
tuân thủ TTHC tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2017/TT- 
VPCP).

3. Các lĩnh vực rà soát, đánh giá 
- Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
- Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội 
- Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 
- Lĩnh vực Nội vụ
- Lĩnh vực Văn hóa thể thao và du lịch
- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

3. Kết quả rà soát thủ tục hành chính  
Kết quả rà soát, đánh giá và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

yêu cầu các bộ phận báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 
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ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng UBND
- Tham mưu quyết định cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
- Tham mưu UBND phường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bô phận 

thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến 
độ, đảm bảo chất lượng rà soát.

- Theo dõi, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai 
thực hiện Kế hoạch này và đề xuất UBND phường kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các bộ 
phận; tổng hợp và tham mưu Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả rà soát, 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, 
các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy 
định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

2. Các bộ phận tham gia giải quyết thủ tục hành chính
- Tiến hành rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ 

trách theo quy định.
- Tiến hành báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về Văn phòng UBND trước 

ngày 09/7/2022.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thiện theo Nghị quyết 90/2013/NQ- HĐND ngày 04/7/2013 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định  mức chi thực hiện các hoạt động 
kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam. 

Trên đây là kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên 
địa bàn phường An Mỹ, đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c);
- Phòng Nội vụ (b/c);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2022 
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG AN MỸ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 26 /KH-UBND ngày  12  tháng  3  năm 2022
của Ủy ban nhân dân phường An Mỹ)

STT  Tên/nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực Bộ phận thực hiện 
rà soát

Thời gian 
thực hiện

Thời gian 
hoàn thành

I TTHC rà soát lĩnh vực Tư pháp

1 Đăng ký khai sinh Hộ tịch TP-HT Từ tháng 
3/2022

Trước ngày 
10/7/2022

2 Đăng ký kết hôn Nt Nt Nt Nt

3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Nt Nt Nt Nt

4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, 
con

Nt Nt Nt Nt

5 Đăng ký khai tử Nt Nt Nt Nt

6 Đăng ký khai sinh lưu động Nt Nt Nt Nt

7 Đăng ký kết hôn lưu động Nt Nt Nt Nt

8 Đăng ký khai tử lưu động Nt Nt Nt Nt

9 Đăng ký giám hộ Nt Nt Nt Nt

10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Nt Nt Nt Nt

11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Nt Nt Nt Nt
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12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nt Nt Nt Nt

13 Đăng ký lại khai sinh Nt Nt Nt Nt

14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân

Nt Nt Nt Nt

15 Đăng ký lại kết hôn Nt Nt Nt Nt

16 Đăng ký lại khai tử Nt Nt Nt Nt

17 Trích lục bản sao hộ tịch Nt Nt Nt Nt

18 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực 
nuôi con 

nuôi
Nt Nt Nt

19 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nt Nt Nt Nt

20 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực 
phổ biến 
giáo dục 
pháp luật

Nt Nt Nt

21 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Nt Nt Nt Nt

22 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan 
trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Lĩnh vực 
bồi thường 
nhà nước

Nt Nt Nt

23 Thủ tục công nhận hòa giải viên
Lĩnh vực 

hòa giải cơ 
sở

Nt Nt Nt
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24 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Nt Nt Nt Nt

25 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Nt Nt Nt Nt

26 Thủ tục thanh toán cho hòa giải viên Nt Nt Nt Nt

II TTHC rà soát Lĩnh vực Lao động TB&XH

1 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt 
liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Lĩnh vực 
người có 

công
Lao động TB&XH

Từ tháng 
3/2022

Trước ngày 
10/7/2022

2 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Nt Nt Nt Nt

3 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp 
Giấy xác nhận khuyết tật

Lĩnh vực bảo 
trợ xã hội Nt Nt Nt

4 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Nt Nt Nt Nt

5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa 
chữa nhà ở Nt Nt Nt Nt

6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Nt Nt Nt Nt

7 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 
dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Nt Nt Nt Nt

8 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đình

Lĩnh vực 
phòng chống 
tệ nạn xã hội

Nt Nt Nt

9 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng Nt Nt Nt Nt



55

đồng

10 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại 
cộng đồng

Nt Nt Nt Nt

11 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại 
cộng đồng

Nt Nt Nt Nt

12
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm 
thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây 
tổn hại cho trẻ em

Lĩnh vực Trẻ 
em Gia đình và Trẻ em Nt Nt

13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Nt Nt Nt Nt

14
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em 
bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ 
rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Nt Nt Nt Nt

15
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với 
cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc 
thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Nt Nt Nt Nt

16
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối 
với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc 
thay thế là người thân thích của trẻ em

Nt Nt Nt Nt

17
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ 
sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm 
sóc thay thế

Nt Nt Nt Nt

III TTHC rà soát lĩnh vực Tài nguyên - Môi 
trường

1 Hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất 
đai ĐC-XD

Từ tháng 
3/2022

Trước ngày 
10/7/2022

2 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực môi 
trường Nt Nt Nt

3 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi Nt Nt Nt Nt
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trường
IV TTHC rà soát lĩnh vực Nội vụ

1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Nội vụ Văn hóa - XH Từ tháng 
3/2022

Trước ngày 
10/7/2022

2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Nt Văn hóa - XH Nt Nt
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Nt Văn hóa - XH Nt Nt

4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 
với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Nt Văn hóa - XH Nt Nt

5
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ 
sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo 
ở một xã

Nt Văn hóa - XH Nt Nt

6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 
sinh hoạt tôn giáo tập trung Nt Văn hóa - XH Nt Nt

7 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung trong địa bàn một xã Nt Văn hóa - XH Nt Nt

8 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 
tập trung đến địa bàn xã khác Nt Văn hóa - XH Nt Nt

9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo tập trung Nt Văn hóa - XH Nt Nt

10
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 
một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc

Nt Văn hóa - XH Nt Nt

11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thực hiện nhiệm vụ chính trị Nt Thi đua - khen 

thưởng Nt Nt

12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Nt Thi đua - khen 

thưởng Nt Nt

13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 
về thành tích đột xuất Nt Thi đua - khen 

thưởng Nt Nt

14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã Nt Thi đua - khen Nt Nt
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cho gia đình thưởng

15 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nt Thi đua - khen 
thưởng Nt Nt

V
TTHC rà soát lĩnh vực Văn hóa thể thao và du 
lịch

1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng 
năm

Lĩnh vực Văn 
hóa Văn hóa - xã hội Nt Nt

2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Nt Nt Nt Nt

3 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực thể 
dục thể thao Nt Nt Nt

VI TTHC rà soát lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 
trình giáo dục tiểu học

Lĩnh vực 
giáo dục và 

đào tạo
Văn hóa - xã hội Nt Nt

2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nt Nt Nt Nt

3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động 
giáo dục trở lại Nt Nt Nt Nt

4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nt Nt Nt Nt

5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu 
cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Nt Nt Nt Nt
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