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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUANG TRUNG   

 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Quang Trung, ngày     tháng 8 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

 

 Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

Ủy ban nhân dân xã Quang Trung tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, đánh 

giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Ngày 07/3/2022 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND 

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

trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022. 

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/03/2022 của UBND xã Quang Trung 

về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã 

Quang Trung năm 2022. 

UBND xã xác định rõ việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác cải cách hành chính của địa 

phương. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tiếp tục quán triệt và quyết liệt trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính.  

Các bộ phận chuyên môn tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận 

Một cửa xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, 

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 và các yêu cầu, nhiệm vụ đã 

được cụ thể hóa tại các văn bản chỉ đạo của UBND xã; niêm yết công khai TTHC 

tại Bộ phận một cửa xã và trên Cổng thông tin điện tử theo quy định;  

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và Đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên 

truyền để người dân hiểu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc 

biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4. 

Tiếp tục thực hiện các quy định theo quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử 

dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng dịch vụ Công trực tuyến, đảm bảo 

khai thác có hiệu quả theo quy định và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

Đến nay, 100% TTHC ở tất cả các lĩnh vực giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính đề ra trong kế hoạch đều được các công chức chuyên môn triển khai thực 

hiện rà soát, cập nhật và niêm yết công khai thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính theo quy định. 
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2. Kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

UBND xã đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND 

ngày 07 tháng 03 năm 2022 của UBND xã Quang Trung về kiểm soát thủ tục 

hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07 tháng 03 năm 

2022 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã 

Quang Trung. Các Kế hoạch trên đã nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện đối 

với các bộ phận chuyên môn. 

Tính đến thời điểm này có tổng 161 TTHC (14 TTHC theo ngành dọc (Quốc 

phòng) 12 thủ tục ( công An). Thuộc thẩm quyền giải quyết  của UBND xã.  

UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chủ động thực hiện rà soát, 

cung cấp bổ sung, thay thế danh mục, nội dung thủ tục hành chính trên cơ sở các 

quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành và văn bản chỉ đạo của UBND 

huyện Tứ Kỳ để thực hiện niêm yết công khai và giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính đối với tổ chức, công dân tại Bộ phận Một cửa xã đảm bảo đúng quy định.  

Đến thời điểm này, UBND xã không đề xuất cấp trên phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính nào, vẫn thực hiện giữ nguyên quy trình giải quyết theo 

UBND tỉnh đã công bố. 

Cùng với việc rà soát, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã trên cơ sở các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính 

của UBND tỉnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành dọc cấp trên, UBND 

xã cũng chỉ đạo bộ phận Một cửa niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định. Đồng thời UBND xã 

thực hiện rà soát các TTHC thường xuyên phát sinh, giải quyết theo chức năng, 

thẩm quyền để kịp thời điều chỉnh, cập nhật, niêm yết công khai và tổ chức thực 

hiện giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Triển khai việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (theo biểu mẫu 

02/RS-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) đối với 13 thủ tục 

hành chính thuộc các lĩnh vực giải quyết cấp xã, gồm 13 biểu mẫu 02/RS-KSTT. 

Trong đó lĩnh vực. Văn hóa cơ sở 02 thủ tục. Tư pháp – Hộ tịch 05 thủ tục. Tiếp 

nhận đơn 01 thủ tục. Lao động Thương binh xã hội 03 thủ tục,  Thi đua khen 

thưởng 01 thủ tục. Tôn Giáo 02 thủ  tục. Kết quả đề nghị giữ nguyên 11 thủ tục 

theo quy định tại các quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình giải 

quyết nội bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở, ngành, 

địa phương theo quyết định của UBND tỉnh mới công bố. Có 02 thủ tục về thủ 

tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa, xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa đề 

nghị đơn giản hòa thủ tục ( có các  biểu mẫu kèm theo).  

Thường xuyên cập nhật, rà soát để phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có 

thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 

những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không đáp ứng được các 

nguyên tắc quy định về thủ tục hành chính. Thực hiện công bố và niêm yết công 

khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền giải quyết của 

địa phương tại Bộ phận Một cửa theo quy định. 
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Phối hợp, triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

theo yêu cầu của huyện, thực hiện theo kế hoạch. 

Thực hiện Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND, ngày 16/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành 

chính và tại Bộ phận một cửa các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân thực 

hiện tại Bộ phận một cửa đều được công chức trực tiếp phụ trách các lĩnh vực 

hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đảm bảo đúng quy định. Tiếp nhận phản ánh ý kiến, 

kiến nghị về quy định hành chính để tổ chức, công dân tham gia góp ý bằng văn 

bản hoặc phản ánh, kiến nghị trực tiếp. Đến nay, UBND xã không nhận được 

phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính.  

3. Đánh giá chung 

 a) Ưu điểm: 

UBND xã thường xuyên chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo 

các bộ phận chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện quy định, yêu cầu về 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; trong công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền. 

Việc tổ chức tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc và trả kết quả giải quyết TTHC 

tại Bộ phận một cửa xã được thực hiện theo đúng quy định của TTHC đã được 

công bố, công khai, minh bạch góp phần giảm bớt chi phí của người dân, doanh 

nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC.  

b) Khó khăn, hạn chế: 

Mặc dù công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được UBND 

xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn còn gặp một số khó khăn nhất định: 

 Cán bộ đầu mối thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hoạt động kiêm 

nhiệm, chủ yếu là tập trung giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, thời gian 

dành cho nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung liên quan về thủ tục 

hành chính chất lượng, hiệu quả chưa cao. 

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một công việc khá 

phức tạp, cần nhiều thời gian nghiên cứu quy định của pháp luật và công việc 

giải quyết thực tế phát sinh.  

c) Nguyên nhân: 

Một số bộ phận chuyên môn chưa thực sự quan tâm, chưa coi việc thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm 

soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực. 

Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc chưa đảm bảo, chưa đáp 

ứng được yêu cầu thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC theo 

hướng đồng bộ, hiện đại. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

 1. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 

UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
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chính và trong công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính theo thẩm quyền. 

 2. Thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả; Thường xuyên cập nhật, theo dõi quy trình giải quyết TTHC tại 

Bộ phận một cửa; theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn trong quá trình 

tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định. 

 3. Tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên có liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

 4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, chỉ đạo đài 

truyền thanh xã tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài về tình hình, kết 

quả triển khai các hoạt động cụ thể về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. 

5. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn niêm yết công 

khai, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, 

ngành, UBND các cấp. Thực hiện và phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Bộ phận một cửa. 

6. Thực hiện việc công khai, minh bạch TTHC; thực hiện và phối hợp rà 

soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các 

TTHC cho phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ 

phận chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng giải 

quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. 

7. Thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả trên Trang thông tin điện tử xã. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập 

huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo hướng cầm tay chỉ việc, thiết thực, hiệu quả đảm 

bảo các yêu cầu, nhiệm vụ trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

2. UBND huyện, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật 

chất phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính cho cấp xã. 

3. Đề nghị UBND huyện hướng dẫn chi tiết thực hiện việc rà soát, đơn 

giản hóa TTHC. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính của UBND xã Quang Trung./. 
 

 Nơi nhận: 
- UBND huyện Tứ Kỳ; 

- BTV Đảng ủy xã;             

- TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Cán bộ, công chức UBND xã; 

- Lưu: Vp. 

CHỦ TỊCH 
                    

 
 

 

Nguyễn Việt Dự 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa  

1.001120.000.00.00.H36 

2. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

x 

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

x 

x 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

Có □ Không  

(i) Lý do:Do việc lưu trữ hồ sơ, quyết định ở thôn là không đảm bảo, nhiều trường hợp ko lưu trữ được mất quyết định.   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): Có thể thay thế Quyết định bằng danh sách các hộ được công nhận 3 

năm liên tục 

b) Có được quy định rõ ràng 
Có □ Không □ 

x 

x 

x 

 

x 

x 
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và phù hợp về số lượng 

không? 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp 

phạm vi áp dụng không? 

Có  □    Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

x 

x 

x 
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không? - Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 
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(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 
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11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Tiến 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 032.607.9416.; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

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

1.000954.000.00.00.H36 

2. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

x 
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b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không  

(i) Lý do:Số lượng hộ gia đình ở mỗi thôn là rất lớn, nếu mỗi hộ một bộ hồ sơ ( bao gồm: Bản đăng ký tham gia thi đua 

của từng hộ và Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí gia đình văn hóa) sẽ rất tốn kém không đảm bảo được vấn đề lưu trữ 

hồ sơ hàng năm do quá tải   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): Mỗi thôn sẽ có một Bản đang ký tham gia thi đua chung bao gồm 

danh sách các hộ gia đình đăng ký tham gia thi đua. Bảng tự đánh giá có thể thay thế bằng danh sách các hộ gia đình 

kèm theo số điểm và có xác nhận chữ ký của lãnh đạo thôn 

x 

x 

x 

 
x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Minh Tiến 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: .; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Hộ tịch 

1.001193.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Khai sinh 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

x 
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b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Văn 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0367381538 .; Email: ………………………………………… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Hộ tịch 

1.000656.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Khai tử 

3. Văn bản quy định về TTHC  
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4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

x 

x 

x 
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Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

x 

x 

x 
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Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp 

phạm vi áp dụng không? 

Có  □    Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

x 
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(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 
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trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 
(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Văn 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0367381538 .; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Hộ tịch 

1.004884.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Khai sinh lại 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 



39 

 

phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Văn 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0367381538 .; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Hộ tịch 

1.001022.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Đăng ký nhận cha mẹ con 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

x 

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

x 

x 
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không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp 

phạm vi áp dụng không? 

Có  □    Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

x 

x 

x 
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a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 
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Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Văn 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0367381538  .; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Hộ tịch 

1.004746.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Đăng ký lại kết hôn 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

x 
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b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 



52 

 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Văn 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0367381538 Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Xử lý đơn tại cấp xã 

2.001801.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Lĩnh vực xử lý đơn 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

x 

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

x 

x 
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không? 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp 

phạm vi áp dụng không? 

Có  □    Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

x 

x 

x 
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a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 
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Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Văn Điễn 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 032.607.9416.; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng  

1.001776.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC 
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

x 
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b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xVăn phòng 

HĐND&UBND xã; 

ử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 
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e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hải Yến 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0988.891.291.; Email: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

1.001731.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3. Văn bản quy định về TTHC 
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 
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II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

x 

x 

x 
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d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

x 

x 

x 
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Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp 

phạm vi áp dụng không? 

Có  □    Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

x 
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(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 
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trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 
(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hải Yến 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0988.891.291.; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

 Cấp giấy xác nhận thân nhân người có công 

1.010833.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Người có công 

3. Văn bản quy định về TTHC 

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 



85 

 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hải Yến 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0988.891.291.; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

 

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

2.000305.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  
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(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hường 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0988228385.; Email: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 

1.001055.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Tôn giáo 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 
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II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

x 

x 

x 
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d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

x 

x 

x 
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Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp 

phạm vi áp dụng không? 

Có  □    Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

x 
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(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 
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Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 
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trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 
(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hường 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0988228385.; Email: ………………………………………… 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 02/RS-KSTT) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG 

BIỂU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên TTHC 

(+ Mã số hồ sơ trên CSDLQG về TTHC) 

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động 

tôn giáo ở một xã 

1.001078.000.00.00.H23 

2. Lĩnh vực Tôn giáo 

3. Văn bản quy định về TTHC  

4. Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát  UBND xã Quang Trung 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Mục tiêu cụ thể của 

TTHC là gì? 

a) Đối với quản lý nhà nước: 

Mục tiêu: Để bảo đảm thực hiện quyền công dân, giúp công dân giải quyết nguyện vọng của công dân 

b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:  

Mục tiêu: Tiết kiệm được thời gian. 

 

2. Trong quá trình thực 

hiện mục tiêu của TTHC có 

sự thay đổi hoặc không 

được đáp ứng? 

a) Có thay đổi hay không?  

- Mục tiêu a.1:   Có □   Không  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

x 
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Lý do: ……………………………………………………. 

b, Có đáp ứng hay không? 

- Mục tiêu a.1:   Có    Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu a.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.1:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

- Mục tiêu b.n:                         Có □   Không □  

Lý do: ……………………………………………………. 

3. Biện pháp nào có thể 

được áp dụng khi mục tiêu 

của TTHC thay đổi hoặc 

không được đáp ứng? 

 

a) Duy trì TTHC: □ 

Lý do: ……………………………………….. 

b) Bãi bỏ TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

c) Thay thế TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): □ 

Lý do: ………………………………………………………………………………… 

4. Biện pháp được lựa chọn 

có dẫn đến sự thay đổi đối 

với các TTHC khác có liên 

quan? 

Có □ Không X 

Nếu CÓ, 

- Đối với TTHC 1: ……………………………………………………………………. 

(i) Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………… 

(ii) Lý do: ……………………………………………………….……………………… 

- Đối với TTHC: …………………………………………………………………….. 

(i) Nội dung thay đổi: …………………………………………………………………. 

(ii) Lý do: ……………………………………………………………………………….. 

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC 

1. Tên thủ tục hành chính 

x 

x 

x 
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Có được quy định rõ ràng, 

thống nhất và phù hợp 

không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do: Tên được quy định rõ ràng, thống nhất 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định đầy đủ, 

rõ ràng và phù hợp không? 

Có  Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

b) Có được quy định cụ thể 

các bước, nội dung công việc, 

trách nhiệm thực hiện của 

từng bước không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

3. Cách thức thực hiện 

Có được quy định đầy đủ, rõ 

ràng và phù hợp với đối 

tượng thực hiện, cơ quan giải 

quyết thủ tục hành chính 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

4. Hồ sơ 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể về tên, quy cách, số 

lượng của từng thành phần hồ 

sơ; nội dung thông tin của 

từng thành phần hồ sơ có 

phục vụ cho xem xét, giải 

quyết thủ tục hành chính; đã 

loại trừ hồ sơ trùng lặp hoặc 

Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………..   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

x 

x 

x 

x 

x 
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đã được lưu trữ, kết nối, chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan 

hay không? 

b) Có được quy định rõ ràng 

và phù hợp về số lượng 

không? 

Có □ Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………………………… 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

5. Thời hạn giải quyết 

Có được quy định rõ ràng, cụ 

thể và phù hợp không? 

Có □              Không □ 

(i) Lý do: …………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Trong trường hợp một thủ tục 

hành chính do nhiều cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, đã 

quy định rõ ràng, đầy đủ thời 

hạn giải quyết của từng cơ 

quan và thời hạn chuyển giao 

hồ sơ giữa các cơ quan? 

Có  □          Không □ 

(i) Lý do: ……………………………………………….. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

6. Cơ quan giải quyết 

a) Có được quy định rõ ràng, 

cụ thể không? 

Có □          Không □ 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng, cụ thể. 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

b) Có thể ủy quyền hoặc phân 

cấp thực hiện không? 

Có  □           Không X 

(i) Lý do: Được quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Có thể mở rộng/thu hẹp 

đối tượng tuân thủ không? 

Có □ Không X 

(i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

b) Có thể mở rộng/thu hẹp Có  □    Không X 

x 

x 

x 
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phạm vi áp dụng không? (i) Lý do: Quy định rõ ràng và phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ………………………………… 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, 

lệ phí và các chi phí khác 

không? 

- Phí:  Có □ Không  X 

- Lệ phí: Có □ Không  X 

- Chi phí khác: Có □ Không  X 

b) Quy định về phí và mức 

phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

c) Quy định về lệ phí và mức 

lệ phí có hợp lý, hợp pháp 

không? 

- Về phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức phí: Có X Không □ 

(i) Lý do: Quy định hợp lý, hợp pháp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

d) Quy định về chi phí khác 

có hợp lý, hợp pháp không? 

- Về chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

- Về mức chi phí khác: Có X Không □ 

(i) Lý do: Không phù hợp 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………….. 

đ) Cách thức nộp phí, lệ phí 

có hợp lý không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Hợp lý 

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

Có quy định về mẫu đơn, tờ 

khai không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 
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(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ………………………………… 

Mẫu đơn, tờ khai 1:………………………………………………………………….. 

a, Nội dung thông tin Nội dung 1:…………………………………………………….. 

Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Nội dung n:………………………………………………………………………….. 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

b, Yêu cầu xác nhận 

(nếu có) 

Cần thiết: Có □ Không □; Hợp lý: Có □ Không □; Hợp pháp: Có □ Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

c, Ngôn ngữ Cần thiết: Có X Không □; Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có X Không □ 

Nếu KHÔNG, nêu rõ: 

(i) Lý do:………………………………………………………………. 

(ii) Phương án xử lý: (Nếu câu trả lời là KHÔNG):…………………………………………. 

Mẫu đơn, tờ khai:……………………………………………………………….. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định về 

yêu cầu, điều kiện không? 

Có    X      Không □ 

(i) Lý do: Đảm bảo tính thống nhất 

(ii) Phương án xử lý: ………………………………………………………………… 

Yêu cầu, điều kiện 1: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  



109 

 

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

Yêu cầu, điều kiện n: 

……………………… 

Có    □         Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý: : (Nếu câu trả lời là KHÔNG) 

11. Kết quả thực hiện 

a) Có được quy định về thời 

hạn có hiệu lực không? 

Có X Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

b) Quy định thời hạn có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có   X;      Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:  

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

c) Quy định phạm vi có giá 

trị hiệu lực có hợp lý, hợp 

pháp không? 

Hợp lý: Có X Không □; Hợp pháp: Có  □ Không □ 

(i) Lý do:   

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ……………………………… 

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ ………………………………………………………………………………. 

b) Pháp lệnh □ ………………………………………………………………………………. 

c) Nghị định □ ………………………………………………………………………………. 

d) Quyết định của TTCP □ ………………………………………………………………………………. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ ………………………………………………………………………………. 

e) Quyết định của Bộ trưởng □ ………………………………………………………………………………. 

g) Văn bản khác □ ………………………………………………………………………………. 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Hường 

Điện thoại cố định: ………………………..; Di động: 0988228385.; Email: ………………………………………… 
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