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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

       Yết Kiêu, ngày 28  tháng 10 năm 2022.

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH
V/v xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính

Kính gửi:  Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc.

Ngày 27  tháng 10 năm 2022, UBND xã Yết Kiêu -  huyện Gia Lộc – tỉnh 
Hải Dương nhận được công văn số: 662/UBND – VP ngày 26/10/2022 “ V/v xử 
lý phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính ’’ của UBND huyện Gia 
Lộc.

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn về phản ánh kiến nghị đối với thủ 
tục đăng ký khai sinh của Công dân Trần Quang Tín – Số điện thoại: 
0983088398, địa chỉ thường trú: thôn Bá Đại, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương, công dân đã nộp hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh theo hình 
thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương báo cáo trả 
lời phản ánh kiến nghị của công dân theo nội dung yêu cầu trong công văn cụ 
thể như sau:

Thủ tục đăng ký khai sinh của công dân Trần Quang Tín có mã hồ sơ là: 
0003028.H23 – 220718 – 001, công chức tư pháp hộ tịch tiếp nhận hồ sơ ngày 
18/07/2022 và  tiến hành tải hồ sơ giấy tờ mà công dân Tín gửi đến, sau đó thao 
tác trên phần mềm một cửa điện tử để trả kết quả cho công dân.

Sau khi công chức tư pháp tiến hành tải hồ sơ và làm thủ tục đăng ký khai 
sinh theo hồ sơ công dân Tín đã gửi đến một cửa UBND xã Yết Kiêu, Đến ngày 
19/07/2022 công dân Trần Quang Tín đã gọi điện trực tiếp cho công chức tư 
pháp – hộ tịch để hỏi kết quả giải quyết và nhờ mẹ ruột ( bà nội của trẻ được 
đăng ký khai sinh) lên lấy kết quả hộ, vì công dân Trần Quang Tín đang làm 
việc tại thành phố Hà Nội không về lấy kết quả được.

Công chức tư pháp hộ tịch đã trao đổi lại để tư vấn với công dân Trần 
Quang Tín, cụ thể như sau: theo quy định Luật Hộ tịch và quy định về việc nhận 
kết quả đăng ký khai sinh dịch vụ công mức độ 3, thì công dân phải có trách 
nhiệm đến tại UBND xã để lấy kết quả và ký vào sổ lưu trữ đăng ký khai sinh    
( phần người đi đăng ký khai sinh, vì tờ khai đăng ký khai sinh mang tên 
công dân Trần Quang Tín ) bên cạnh đó công dân phải mang theo những giấy 
tờ gốc để đối chiếu là: Sổ hộ khẩu ( hoặc giấy xác nhận nơi cư trú ), căn cước 
công dân, giấy kết hôn của người cha và người mẹ, đồng thời nộp lại giấy chứng 
sinh gốc của trẻ để lưu trữ hồ sơ.

Nếu công dân Trần Quang Tín không đến tại UBND xã Yết Kiêu để lấy 
kết quả đăng ký khai sinh được, thì phải viết giấy ủy quyền cho mẹ của công dân 



để đến lấy kết quả và ký tên vào sổ lưu trữ, đồng thời mang theo những giấy tờ 
gốc nêu ở trên để đối chiếu với những bản chụp mà công dân Trần Quang Tín đã 
nộp ở hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, công chức tư pháp – hộ tịch xã cũng tư vấn thêm, khi ủy quyền 
cho mẹ của công dân lên lấy kết quả đăng ký khai sinh, thì mẹ của công dân 
Trần Quang Tín phải cầm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân để 
làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh tại bộ phận công an xã.

Sau khi được tư vấn, công dân Trần Quang Tín đã hiểu và hướng dẫn cho 
mẹ mình lên lấy kết quả và ký kết vào sổ đăng ký khai sinh.

UBND xã Yết Kiêu trả lời: Hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân Trần 
Quang Tín đã được công chức Tư pháp – hộ tịch xã tiếp nhận trực tuyến và đăng 
ký, trả kết quả theo trình tự, thủ tục và đã trả kết quả cho công dân ngay sau đó, 
không để công dân đợi lâu, không làm các thủ tục trực tiếp như cũ.

Sau khi nhận được công văn 662/UBND – VP ngày 26/10/2022 “ V/v xử 
lý phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính ’’ của UBND huyện Gia 
Lộc, công chức tư pháp hộ tịch đã liên hệ trực tiếp với công dân Trần Quang Tín 
để giải thích và trả lời nội dung kiến nghị, phản ảnh của công dân Tín, công dân 
tín đã hiểu và nhất trí với nội dung như trong báo cáo giải trình.

Vậy Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu báo cáo giải trình theo công văn số 
662/UBND – VP ngày 26/10/2022 của đồng chí chủ tịch UBND huyện Gia Lộc 
về phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính của công dân Trần Quang Tín/.

Nơi nhận
   - Như kính gửi;
   - Lưu VP.
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