
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   6108  /UBND-VP Nha Trang, ngày  29  tháng 8 năm 2018 

V/v báo cáo kết quả xử lý phản ánh 

của công dân liên quan đến việc 

hướng dẫn giải quyết TTHC tại 

UBND phường Vĩnh Hải. 

 

 

   Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. 

 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 1887/SNV-CCHC 

ngày 09/8/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra, báo cáo nội dung 

phản ánh của công dân Hồ Thị Hằng Nga và Lê Xuân Hưng liên quan đến việc 

hướng dẫn giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại UBND 

phường Vĩnh Hải. Sau khi chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giải quyết, 

UBND thành phố báo cáo kết quả như sau: 

1. Đối với nội dung phản ánh của công dân Hồ Thị Hằng Nga 

Phản ánh 1: Đối với thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

(MSBN: 8141801960) 

Tại Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, công dân Nga khai thông 

tin: “Để kết hôn với anh Phạm Quang Thành. Sinh ngày 10/9/1989. Quốc tịch: 

Việt Nam. Số CMND: 22548713. Ngày cấp 05/7/2006. Nơi cấp: Công an tỉnh 

Khánh Hòa. Cư trú tại: Tổ 12 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã 

thuộc tỉnh Khánh Hòa”.  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

phường Vĩnh Hải đã có Hướng dẫn số 94/HDHS đề nghị công dân Nga bổ sung, 

chỉnh sửa thông tin: “đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa”. 

Kết quả kiểm tra: Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5, điều 25, Thông tư 

15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một 

số điều Luật Hộ tịch, theo đó: “Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy 

thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn. 

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với chị Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1992, CMND số 031331332, tại UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. 

- Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh SON CHA DUEK, sinh 

năm 1965, Hộ chiếu số: M234123, tại Hàn Quốc.” 
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Như vậy, trường hợp công dân Nga đăng ký kết hôn trong nước thì phải ghi cụ 

thể nơi đăng ký kết hôn là UBND phường Vĩnh Hòa - nơi cư trú của bên nam, không 

ghi chung chung. Hướng dẫn của công chức bộ phận Một cửa như trên là đúng. 

Phản ánh 2: Đối với thủ tục đăng ký kết hôn (MSBN: 8141802040) 

a-  Công dân Nga phản ánh công chức Một cửa phường Vĩnh Hải từ chối 

tiếp nhận tờ khai theo mẫu tại Thông tư số 9b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp và 

yêu cầu khai lại theo mẫu do công chức đưa. 

Kết quả kiểm tra: Căn cứ điểm e, khoản 2, điều 31 Thông tư số 

15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó bãi bỏ hoàn 

toàn Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp. Như vậy, 

việc công chức Một cửa hướng dẫn công dân Nga khai theo mẫu tờ khai mới tại 

Thông tư số 15/2015/TT-BTP là đúng quy định. 

b- Công dân Nga phản ánh khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn có kèm 02 Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Nga và chồng nhưng công chức Một 

cửa không tiếp nhận và hướng dẫn đến UBND phường Vĩnh Hòa thực hiện thủ 

tục đăng ký kết hôn nhưng không giải thích rõ ràng. 

Kết quả kiểm tra: UBND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ làm việc trực tiếp với UBND 

phường Vĩnh Hải và công dân vào ngày 17/8/2018. Qua bản tường trình của công 

chức Phạm Thị Khuê (người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn của công 

dân Nga) , xác định có xảy ra việc trao đổi về nội dung lựa chọn nơi đăng ký kết 

hôn, theo đó hướng dẫn của công chức Khuê là sai quy định. Tại buổi làm việc 

ngày 17/8/2018, công chức Khuê đã xin lỗi công dân Hồ Thị Hằng Nga về sự 

việc trên. Sau khi trao đổi về mong muốn chọn UBND phường Vĩnh Hải là nơi 

đăng ký kết hôn, công chức Khuê đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn theo yêu 

cầu của công dân. 

c- Công dân Nga phản ánh khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn, công chức 

Một cửa phường Vĩnh Hải yêu cầu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND 

phường Vĩnh Hải đã cấp cho công dân Hồ Thị Hằng Nga là thừa theo quy định.  

Kết quả kiểm tra: Căn cứ khoản 4 điều 5 Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014 

quy định : “Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch 

có thẩm quyền”. Như vậy, việc công dân Nga đã được UBND phường Vĩnh Hải 

cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn, và sau đó có nhu 

cầu đăng ký kết hôn tại UBND phường Vĩnh Hải là không đúng theo quy định. 

Do đó, UBND phường Vĩnh Hải có trách nhiệm thu hồi lại Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân đã cấp thì mới có thể giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn cho công 

dân Nga là đúng quy định. 
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Phản ánh 3: Đối với thái độ trao đổi, giải thích của cán bộ một cửa 

Kết quả kiểm tra: Tại buổi làm việc ngày 17/8/2018, công dân Hồ Thị Hằng 

Nga và công chức Phạm Thị Khuê đã trực tiếp trao đổi, giải quyết những vướng 

mắc. Công chức Khuê đã tiếp thu những ý kiến góp ý, trực tiếp xin lỗi công dân 

và sẽ khắc phục trong thời gian tới. 

Phản ánh 4: Đối với tình trạng tiếp nhận hồ sơ nhưng không in giấy 

biên nhận; công chức Một cửa có thái độ không lịch sự khi tiếp công dân, 

giải thích không rõ ràng khiến công dân phải đi lại nhiều lần bổ sung giấy tờ 

và hỏi kết quả. 

Kết quả kiểm tra: UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Nội vụ kiểm tra các 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Vĩnh Hải phát sinh trong 

8 tháng đầu năm 2018 đều được in biên nhận theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay 

nhiều thủ tục không quy định thời gian cụ thể UBND phường giải quyết cho công 

dân như cấp Giấy xác nhận có nhà ở ổn định dùng cho các mục đích như: bắt điện 

nước, cấp hộ khẩu…, xác nhận đơn xin sửa chữa nhà, xác nhận có sản xuất kinh 

doanh để vay vốn ngân hàng… Đồng thời có những thủ tục trả ngay trong ngày 

làm việc như sao y bản chính, chứng thực chữ ký không quy định in biên nhận. 

Tại buổi làm việc ngày 17/8/2018, Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hải đã 

giải đáp thắc mắc cho công dân cũng như tiếp thu ý kiến phản ánh, góp ý của 

công dân. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hải 

thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của công 

chức Một cửa của UBND phường. 

2. Đối với nội dung phản ánh của công dân Lê Xuân Hưng 

Công dân Lê Xuân Hưng nộp hồ sơ liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký 

khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú (MSBN: 8141801868, 

ngày nộp 16/7/2018, ngày hẹn trả kết quả: 27/7/2018). 

Kết quả kiểm tra: Hồ sơ liên thông thủ tục hành chính do công dân Lê Xuân 

Hưng nộp có 04 đơn vị phối hợp giải quyết gồm: UBND phường Vĩnh Hải (giải 

quyết thủ tục cấp Giấy đăng ký khai sinh), Công an phường Vĩnh Hải và Công an 

thành phố Nha Trang (giải quyết thủ tục Đăng ký hộ khẩu thường trú), Bảo hiểm 

xã hội thành phố Nha Trang (giải quyết thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế). Qua theo 

dõi kiểm tra trên phần mềm, quá trình giải quyết hồ sơ cụ thể như sau: 

Trình tự 

Thời gian 

tiếp nhận hồ 

sơ 

Thời gian chuyển 

xử lý 

Kết quả kiểm tra 

Thực tế  

thực hiện 

Thời gian  

theo quy định 

Kết luận  

sau kiểm tra 

Một cửa 

UBND 

phường 

15 giờ 30 

phút ngày 

16/7/21018 

Chuyển công chức 

Tư pháp – Hộ tịch 

15 giờ 30 ngày 

16/7/2018 

15 giờ 30 ngày 

16/7/2018  

Đúng hạn 
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Đăng ký 

khai sinh 15 giờ 30 

phút ngày 

16/7/21018 

Chuyển Công an 

phường và công 

chức Văn hóa - Xã 

hội: 8 giờ  ngày 

17/7/2018 

0,5 ngày 1 ngày Sơm hạn 

Công an 

phường 

Vĩnh Hải 

8 giờ 00 ngày 

17/7/2018 

Chuyển Công an 

thành phố: 10 giờ 

ngày 18/7/2018 

1 ngày 2 ngày Sớm hạn 

Công chức 

Văn hóa – 

Xã hội 

8 giờ 00 ngày 

17/7/2018 

Chuyển Bảo hiểm 

xã hội thành phố: 

16 giờ 00 ngày 

20/7/2018 

3 ngày 2 ngày 
Trễ hạn 01 

ngày 

Công an 

thành phố 

10 giờ ngày 

18/7/2018 

Chuyển kết quả về 

UBND phường: 16 

giờ ngày 9/8/2018 

18 ngày 5 ngày 
Trễ hạn 13 

ngày 

Bảo hiểm 

xã hội 

thành phố 

16 giờ ngày 

20/7/2018 

Chuyển kết quả về 

UBND phường: 8 

giờ ngày 01/8/2018 

9 ngày 5 ngày 
Trễ hạn 04 

ngày 

 

Như vậy, qua kiểm tra quá trình giải quyết hồ sơ của công dân Lê Xuân 

Hưng đã trễ hạn đối với thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y 

tế, UBND phường Vĩnh Hải đã tiến hành cử Lãnh đạo UBND phường cùng các 

công chức thực hiện giải quyết hồ sơ trực tiếp mang kết quả đăng ký hộ khẩu 

thường trú và thẻ bảo hiểm y tế đến nhà công dân Hưng để trao kết quả và có văn 

bản xin lỗi về việc chậm trễ này. Đồng thời, UBND phường đã ban hành văn bản 

nhắc nhở, chấn chỉnh công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn hóa - xã hội  

thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện giải quyết hồ 

sơ dẫn đến tình trạng hồ sơ liên thông trễ hạn. Các công chức liên quan đã 

nghiêm túc kiểm điểm và viết bản cam kết không để tái phạm sự việc trên. 

UBND thành phố báo cáo Sở Nội vụ biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng Nội vụ TP (VBĐT); 

- Phòng Tư pháp TP (VBĐT); 

- UBND phường Vĩnh Hải; 

- Lưu: VT, Nhung. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Lê Hữu Thọ 
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