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                                                Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

          

 Thực hiện công văn số 626/STP-HCTP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Sở Tư 

pháp Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án 06. Để đảm bảo thực hiện tốt nội 

dung Đề án 06, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một 

số nội dung công việc sau: 

 1. Rà soát, đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký, quản lý 

hộ tịch (đề nghị có số liệu thống kê cập nhật cụ thể các đơn vị đã được trang bị máy 

tính có cấu hình phù hợp, có kết nối mạng Internet ổn định phục vụ riêng cho hoạt 

động đăng ký hộ tịch bằng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dụng chung, 

các trang thiết bị bổ trợ như máy in, máy quét…), tổng hợp gửi về UBND huyện (qua 

phòng Tư pháp) trước ngày 23/4/2022 để báo cáo Sở Tư pháp. 

 2. Rà soát, thu thập thông tin liên quan đến việc đăng ký khai sinh, khai tử, 

đăng ký kết hôn, Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ 

cấp mai táng phí. Đồng thời rà soát, thống kê về: Nguồn nhân lực thực hiện dịch vụ 

công, đánh giá trình độ của cán bộ thực hiện; hạ tầng, trang thiết bị, đề xuất giải pháp 

trang cấp thiết bị đảm bảo thực hiện Đề án 06; Đánh giá khả năng tiếp nhận của công 

dân về dịch vụ công; Phản ánh khiếu nại của công dân khi thực hiện các thủ tục hành 

chính trên dịch vụ công và giải pháp khắc phục (phân tích cụ thể theo các lý do, bám 

vào quy trình, thủ tục); Tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện… 

 Kết quả rà soát theo phụ lục gửi kèm Công văn này, đề nghị báo cáo về UBND 

huyện (qua phòng Tư pháp địa chỉ gmail: quyloc2212@gmail.com): hàng tuần (chậm 

nhất vào 15h thứ sáu hàng tuần); hàng tháng (chậm nhất vào 15h ngày 15 hàng tháng) 

để tập hợp báo cáo Sở Tư pháp. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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