
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Số:      /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày   tháng 01 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg  

ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 215/VP-TTPVHCC ngày 17/01/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc báo cáo tình hình kết quả triển khai thực 

hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Cấp huyện: 

- Số TTHC thuộc ngành dọc đã thực hiện đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện như sau: 

+ Công an 02 TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

ST

T 
Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số 

nhân 

sự 

được 

bố trí 

để tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 
Cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh 

nhân dân, Căn cước công dân 
2403  1269 1134 3  

2 Quản lý nghành nghề kinh doanh có 

điều kiện 
21  8 13 3  

+ Bảo hiểm xã hội 25 TTHC 

- Số lượng hồ sơ phát sinh (chi tiết đối với từng TTHC thuộc ngành dọc đã 

thực hiện đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cấp huyện gồm: 

ST

T 
Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số 

nhân 

sự 

được 

bố trí 

để tiếp 

nhận 

Gh

i 

ch

ú 

Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 



 2 
hồ sơ 

I. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 1  

1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 1.155 358 368 429   

2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 542 173 228 141   

3 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe sau ốm đau, tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

106 17 34 55   

4 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một 

lần 

101 93 113 195   

5 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN 

đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần 

đầu 

3 1  2   

6 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN 

do thương tật, bệnh tật tái phát 

      

7 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN 

đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, 

nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN 

      

8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp 

hàng tháng đối với cán bộ xã 

192 53 82 57   

9 Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp một lần 

đối với người đang hưởng lương hưu, 

trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước 

ngoài để định cư và công dân nước 

ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng không còn cư trú ở 

Việt Nam 

      

10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 127 38 32 57   

11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ 

cấp BHXH hàng tháng đối với người 

chấp hành xong hình phạt tù, người xuất 

cảnh trái phép trở về nước định cư hợp 

pháp, người được toàn án tuyên bố hủy 

quyết định mất tích 

      

12 Giải quyết di chuyển đối với người 

đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng và người hưởng lương hưu, 

trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này 

đến tỉnh khác 

90 18 57 15   

13 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, 

chấm dứt hưởng BHXH 

26 9 12 5   

14 Giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết 

định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 

số 613/QĐ-TTg 

141   141   

15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà 

giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ 

cấp thâm niên trong lương hưu theo 
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Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ 

II. Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế   

1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ 

bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

4.762 1.873 1.470 1.419   

III. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế   

1 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế 

10 6 2 2   

2 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế 

      

3 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh 

BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh 

BHYT 

      

IV. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội   

1 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng 

tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh 

bằng tài khoản cá nhân và ngược lại 

hoặc thay đổi tài khoản cá nhân hoặc 

thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh 

3   3   

2 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp 

BHXH 

      

3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH 

hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của 

người hưởng đã chết nhưng còn những 

tháng chưa nhận 

      

V. Lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp   

1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt 

buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; 

cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 

16.159 6.746 4.907 4.506   

2 Đăng ký đóng, đăng ký lại, điều chỉnh 

đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ 

BHXH 

7.444 1.314 2.849 3.281   

3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với 

người chỉ tham gia BHYT. 

28.992 2.678 22.486 3.828   

2. Cấp xã: 

- Số TTHC thuộc ngành dọc đã thực hiện đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã: 14 TTHC (theo Quyết định số 2741/QĐ-

UBND, ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). 

+ UBND Thị trấn Đình Lập 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

STT 
Tên 

TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân sự 

được bố trí 

để tiếp 

nhận hồ sơ  

Ghi chú Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 
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1 

Đăng ký 

nghĩa vụ 

quân sự 

lần đầu 

67 19 29 19 1  

2 

Đăng ký 

phục vụ 

trong 

ngành dự 

bị 

9 2 4 3 1  

+ UBND Thị trấn Nông trường Thái Bình 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân 

sự được 

bố trí để 

tiếp nhận 

hồ sơ  

Ghi 

chú Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 
Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần 

đầu 
14 04 0 10 01  

2 
Đăng ký phục vụ trong ngạch 

dự bị 
13 6 3 4 01  

3 

Đăng ký nghĩa vụ quân sự 

chuyển đi khi thay đổi nơi cư 

trú hoặc nơi làm việc, học tập 

01 0 0 01 01  

4 

Đăng ký nghĩa vụ quân sự 

chuyển đến khi thay đổi nơi cư 

trú hoặc nơi làm việc, học tập 

01 0 01 0 01  

4 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp 1 lần đối với quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu 

hưởng lương như đối với quân 

nhân, công an nhân dân nhập 

ngũ sau ngày 30/4/1975, trực 

tiếp tham gia chiến tranh bảo 

vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế, có đủ từ 20 năm trở 

lên phục vụ trong quan đội, cơ 

yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi 

việc (đổi tượng từ trần) 

02 02 0 0 01  

+ UBND xã Đình Lập 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 



 5 

STT 
Tên 

TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân 

sự được 

bố trí để 

tiếp nhận 

hồ sơ  

Ghi chú Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 

Đăng ký 

nghĩa vụ 

quân sự 

lần đầu 

78 26 33 19 1  

2 

Đăng ký 

phục vụ 

trong 

ngành 

dự bị 

37 18 9 10 1  

+ UBND xã Châu Sơn 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

STT Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân sự 

được bố trí 

để tiếp nhận 

hồ sơ  

Ghi chú Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 
Đăng ký nghĩa vụ 

quân sự lần đầu 
49 12 17 20 

1  

2 

Đăng ký nghĩa vụ 

quân sự chuyển đi 

khi thay đổi nơi cư 

trú hoặc  nơi làm 

việc, học tập 

1   1 

 

 

1 

 

+ UBND xã Đồng Thắng 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

STT Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh 
Số nhân sự được 

bố trí để tiếp nhận 

hồ sơ 

Ghi chú 
Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 Lĩnh vực Quân sự 3 1 1 1 01 X 

+ UBND xã Cường Lợi 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 
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STT 
Tên 

TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân sự 

được bố trí 

để tiếp 

nhận hồ sơ  

Ghi chú 
Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 

Đăng ký 

nghĩa vụ 

quân sự 

lần đầu 

30 12 10 8 1  

2 

Đăng ký 

phục vụ 

trong 

ngành dự 

bị 

14 5 5 4 1  

+ UBND xã Bính Xá 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

Stt Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh 

Số nhân sự được 

bố trí để tiếp 

nhận hồ sơ 

Ghi chú 
Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 
Lĩnh vực Nghĩa vụ quân 

sự 
81 27 27 27 01 

x 

2 Lĩnh vực chính sách 29 4 14 11 01 x 

+ UBND xã Bắc Xa 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

STT 
Tên 

TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân sự 

được bố trí 

để tiếp 

nhận hồ sơ  

Ghi chú 
Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 

Đăng ký 

nghĩa vụ 

quân sự 

lần đầu 

23 9 7 7 1  

2 

Đăng ký 

phục vụ 

trong 

ngành dự 

13 3 5 5 1  
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bị 

+ UBND xã Bắc Lãng 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

STT Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân sự 

được bố trí 

để tiếp 

nhận hồ sơ  

Ghi chú 
Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 

Đăng ký 

nghĩa vụ 

quân sự lần 

đầu 

33 12 9 1 1  

2 

Đăng ký 

phục vụ 

trong ngành 

dự bị 

15 5 4 1 1  

+ UBND xã Kiên Mộc 

Số lượng hồ sơ phát sinh: 

STT Tên TTHC 

Số lượng hồ sơ phát sinh Số nhân sự 

được bố trí 

để tiếp 

nhận hồ sơ  

Ghi chú 
Tổng 

số 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

1 

Đăng ký 

nghĩa vụ 

quân sự lần 

đầu 

12 5 7  1  

2 

Đăng ký 

phục vụ 

trong ngành 

dự bị 

6 6     

+ UBND các xã không có hồ sơ phát sinh gồm: 

 UBND xã Lâm Ca, UBND xã Thái Bình 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về hiệu quả và mức độ thực hiện Quyết định số 

1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các đơn vị đã chủ động triển khai kịp thời văn bản của cấp trên về 

việc thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ.  
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Tại bộ phận một cửa cấp huyện Tại cấp huyện đã sắp xếp, bố trí 04 

nhân sự (Công an: 03 người, Bảo hiểm xã hội: 01 người), Trang bị máy vi 

tính, máy scan, bố trí trí nơi làm việc đủ diện tích tối thiểu theo quy định; tại 

cấp xã, mỗi xã bố trí 01 người để thực hiện việc Tiếp nhận và trả kết quả hồ 

sơ giải quyết TTHC thuộc ngành dọc quản lý. 

- Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo hướng đơn 

giản, dễ thực hiện, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức 

trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, viên chức, tạo điểu kiện 

thuận lơi, giảm về thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiêp đến 

giao dịch. 

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống phần mềm một cửa, dịch vụ 

công trực tuyến, dịch vụ bưu chính tốt.  

- Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 đã được thực hiện trên tất cả các thủ tục hành chính. Ứng 

dụng khoa học kỹ thuật, hiện đại hoá quản lý và thực hiện chính sách 

BHXH, kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, 

BHTN. 

2. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá 

trình thực hiện 

- Do ứng dụng công nghệ thông tin số hoá hồ sơ nhiều, máy tính cần 

chạy nhiều phần mềm cùng lúc, trong khi đó hệ thống máy tính đã sử dụng 

lâu nên thường bị chậm. Phầm mềm một cửa đôi lúc còn bị chậm và không 

vào được. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện cấp căn cước công dân còn gặp 

nhiều khó khăn do trang thiết bị làm việc vẫn thường xuyên xảy ra sự cố và 

hiện nay vẫn chưa có đường truyền dữ liệu dân cư đến bộ phận một cửa. 

- Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã còn chật 

hẹp, trang thiết bị chưa được quan tâm đầu tư, nâng cấp thường xuyên. 

- Công chức được cử tham gia Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đối với 

các TTHC thuộc ngành dọc (Ban Chỉ huy quân sự xã) chưa được tham gia 

tập huấn các nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC, trong quá trình 

triển khai thực hiện còn lúng túng như: Việc mở sổ tiếp nhận, lưu hồ sơ. 

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, 

BHYT. Đặc biệt ứng dụng công nghệ vào công tác nộp hồ sơ, tra cứu BHXH, sử 

dụng thành thạo ứng dụng BHXH VSSID để giảm thiểu thời gian, chi phí cho 

người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 
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- Lắp đặt thêm đường truyền dữ liệu dân cư đến bộ phận một cửa. 

- Bố trí thêm 01 phòng làm việc phục vụ công tác dữ liệu dân cư. 

- Đề nghị cấp trên cập nhật quy trình giải quyết TTHC thuộc ngành dọc tại 

địa phương trên hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh Lạng Sơn. 

- Hướng dẫn cơ quan ngành dọc tại địa phương tham gia phối hợp các quy 

trình giải quyết TTHC theo danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (ioffice); 

- C,PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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