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KẾ HOẠCH
 Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã về việc thực hiện cắt 
giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nay UBND xã Quế Minh thực hiện 
cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực sau:

TT Tên thủ tục hành chính
Thời 

gian giải 
quyết 

theo quy 
định 

(ngày)

Thời 
gian 
cắt 

giảm
 (ngày)

Thời gian 
thực hiện 
sau khi 

cắt giảm 
(ngày)

I LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1 Đăng ký khai sinh 1 1/2 1/2

2 Đăng ký khai sinh quá hạn 1 1/2 1/2

3 Đăng ký lại khai sinh 3 2 1

4 Đăng ký kết hôn 3 1 2

5 Đăng ký lại kết hôn 3 2 1

6
Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn 

từ sổ gốc
3 1 2

7 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 3 2 1

8 Đăng ký giám hộ 3 2 1

9 Đăng ký chấm dứt giám hộ 2 1 1

10 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 3 2 1

11 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3 2 1

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

5 2 3

II LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1
Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 
cho người chuyển nhượng quyền SDĐ 
và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây 

5 2 3



2

dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để 
bán

2

Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
cho người nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
trong trường hợp chia tách hộ gia đình 
hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, 
nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất

5 2 3

3

Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu 
năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng 
hộ, đât vùng đệm của rừng đặc dụng, 
đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp 
khacscho hộ gia đình, cá nhân.

5 3 2

4 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở 5 3 2

5 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc 
thẩm quyền của UBND xã 10 5 5

6 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây 
dựng 5 3 2

7 Đơn xin sữa chữa nhỏ theo hiện trạng 
cũ 5 2 3

III LĨNH VỰC LĐTB &XH

1
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng thuộc thẩm 
quyền của UBND xã

3 1 2

2

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người 
hoạt động cách mạng hoặc hoạt động 
kháng chiến bị địch bắt tù đày thuộc 
thẩm quyền của UBND xã

3 1 2

3

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp 
một lần khi người có công từ trần thuộc 
thẩm quyền của UBND xã

3 1 2

4
Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc 
ghi công thuộc thẩm quyền của UBND 
xã

3 1 2

5

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với 
người có công và thân nhân thuộc thẩm 
quyền của UBND xã

4 2 2



3

Trên đây là Kế hoạch cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính một 
số lĩnh vực trên địa bàn xã Quế Minh. Kính báo phòng Nội vụ theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện;                         CHỦ TỊCH
- Phòng nội vụ huyện;
- Lưu VT.

                                         #ChuKyLanhDao
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