
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 39/KH-UBND Tân Phú Đông, ngày 16 tháng  05  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện mô hình “ đăng ký Hộ tịch lưu động kết hợp thực hiện 3 trong 1 ” 

trên địa bàn xã Tân Phú Đông năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc nhân rộng các mô hình cải cách hành 

chính trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông ban hành Kế hoạch tổ chức mô hình 

“đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp thực hiện 3 trong 1” trên địa bàn các ấp của 

xã Tân Phú Đông năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  Mục đích 

 - Xây dựng chính quyền phục vụ, của dân, do dân và vì dân; nâng cao chất 

lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, 

thuận tiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, 

năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.  

- Nhằm chia sẻ, giảm bớt sự khó khăn trong việc đi lại, không đến Ủy ban 

nhân dân xã để đăng ký các sự kiện hộ tịch của người dân, nhất là đối với các ấp 

có vị trí cách xa trung tâm Ủy ban nhân dân xã. 

 - Qua đó tạo điều kiện để cán bộ, công chức gắn kết với cơ sở, địa bàn 

dân cư, tăng cường sự thân thiện, hài hòa và tận tâm phục vụ của chính quyền 

đối với người dân trong thời gian tới. 

 2. Yêu cầu 

 - Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công 

chức theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả 

đảm bảo sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Thời gian, địa điểm: 

 a/ Thời gian làm việc: Vào thứ năm hàng tuần  

- Buổi sáng ( từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút). 

- Buổi chiều (từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút). 
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(Tùy điều kiện thực tế của Ủy ban nhân dân xã có thể thay đổi lịch làm 

việc cho phù hợp). 

 b/ Địa điểm: Tại Văn phòng các ấp hoặc tại các hộ dân trên địa bàn xã có 

nhu cầu giải quyết sự kiện hộ tịch 

2. Nội dung:  

    Thực hiện đăng ký hộ tịch lưu động đối với các lĩnh vực:  

- Đăng ký khai sinh kết hợp làm thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú 

cho trẻ em dưới 06 tuổi. 

- Khai tử kết hợp xóa đăng ký thường trú hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi 

phí mai táng/ hưởng mai táng phí.  

- Đăng ký Kết hôn. 

3. Thời gian trả kết quả:  

Theo quy định tại Quyết định số 1689/QĐ-UBND-HC ngày 08/11/2021của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành danh mục thủ tục 

hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. Quyết định số 549/QĐ-UBND-HC ngày 30/ 12/2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục TTHC và phê 

duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí 

mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

4. Hình thức: Giải quyết trực tiếp các yêu cầu có liên quan đến sự kiện hộ 

tịch đã nêu trên. 

 5. Thành phần tham dự: 

 Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cán bộ Tiếp nhận và Trả 

kết quả, Công chức Tư Pháp – Hộ tịch đại diện Ban nhân dân các ấp. 

 III. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Công chức Tư pháp hộ tịch:  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã Kế hoạch chủ trì, phối kết hợp cùng các 

bộ phận liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch.  

- Công chức Tư pháp- hộ tịch kiểm tra các hoạt động của phần mềm đăng 

ký hộ tịch, chuẩn bị sổ sách có liên quan để thực hiện công tác chuyên môn 

2. Công chức Tài chính- kế toán :  

 - Tham mưu dự trù, cân đối kinh phí thực hiện từ ngân sách xã. 

3. Công chức văn phòng - thống kê phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả: 
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- Công chức Văn phòng- thống kê phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

chủ trì, triển khai phối hợp với cán bộ công chức liên quan và ban nhân dân các 

ấp chuẩn bị, cơ sở vật chất, bố trí vị trí và địa điểm để thực hiện các thủ tục đăng 

ký hộ tịch lưu động. 

4. Cán bộ truyền thanh : 

- Cán bộ truyền thanh có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo để người dân 

biết địa điểm, thời gian và nội dung tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động trên hệ 

thống truyền thanh của xã. 

- Ban nhân dân các ấp có trách nhiệm vận động, tuyên truyền và cung cấp 

thông tin về nhân thân của người dân đến đăng ký. 

5. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã :  

-  Phối hợp tuyên truyền phổ biến đến các chi tổ hội để các thành viên biết và 

nhân dân tham gia. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

     Từ ngân sách Nhà nước, công tác thực hiện kinh phí xã hội hóa (nếu có). 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp thực hiện 3 

trong 1 năm 2022, sau khi rút kinh nghiệm bổ sung vào năm 2023 và những năm 

tiếp theo của Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Phòng Nội vụ TP; 

- TT/ĐU; TT/HĐND xã; 

- Chủ tịch và các PCT.UBND xã; 

- Các ban, ngành xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Lưu:VT. (H). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Sơn 

 


