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Mỹ Thanh, ngày     tháng 03 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành 

chính được phê duyệt theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 

của UBND tỉnh Bắc Kạn 

 

 

Thực hiện Văn bản số: 345/UBND-VHTT, ngày 25 tháng 02 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung 

danh mục TTHC. Qua tổng hợp từ các bộ phận chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã 

Mỹ Thanh báo cáo kết quả rà soát, thống kê các TTHC đề nghị điều chỉnh, bổ sung 

trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, gồm các lĩnh vực sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, thống kê các thủ tục hành chính đề nghị 

điều chỉnh, bổ sung trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân 

xã Mỹ Thanh./ 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
La Quang Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TTHC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRÊN HỆ 

THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND, ngày 01/03/2021 của UBND xã Mỹ Thanh) 

 

TT Lĩnh vực Tên TTHC Nội dung đề nghị 

1 Văn hóa cơ sở 
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

hàng năm 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

2 Hộ tịch Đăng ký khai tử lưu động 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

3 Bảo trợ xã hội 

Xác nhận hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình 

giai đoạn 2016-2021 thuộc diện đối 

tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế (cấp xã) 

Điều chỉnh trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử thay thế 

giai đoạn 2014-2015 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo trong năm 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phát sinh trong năm 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

4 
Thi đua - Khen 

thưởng 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành tích thi đua theo đợt 

hoặc chuyên đề 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành tích đột xuất 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã cho gia đình 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

5 
Giải quyết 

khiếu nại 
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

6 
Giải quyết tố 

cáo 
Giải quyết tố cáo tại cấp xã 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

https://motcuadientu.backan.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=19162
https://motcuadientu.backan.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=19162
https://motcuadientu.backan.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=19162
https://motcuadientu.backan.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=19162
https://motcuadientu.backan.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=19162
https://motcuadientu.backan.gov.vn/tracuu/thutuc/giayto?m=19162


7 Tiếp công dân Tiếp công dân tại cấp xã 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

8 Xử lý đơn thư Xử lý đơn thư tại cấp xã 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

9 
Phòng, chống 

tham nhũng 

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu 

nhập 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, 

thu nhập 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 

10 Đất đai Hòa giải tranh chấp đất đai 

Bổ sung trên hệ 

thống phần mềm một 

cửa điện tử 
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