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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52 /2018/Qð-UBND Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành 

chính về ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú; hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ 
chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
 Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;  
 Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật cư trú ngày 20/6/2013; 
 Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
 Thực hiện Quyết ñịnh số 1380/Qð-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “ðề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: ðăng ký 
khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 
táng phí”; 
 Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong việc thực 
hiện liên thông các thủ tục hành chính về ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng 
chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam. 
 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Tư 
pháp, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
 

  
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Xuân ðông 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
 Phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về  

ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú; hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí 
mai táng /hưởng mai táng phí trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 52  /2018/Qð-UBND ngày 20  tháng 12 năm 2018 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

 1. Quy chế này quy ñịnh trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện liên thông 
các thủ tục hành chính về ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử 
tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí (sau ñây gọi là liên thông các thủ tục 
hành chính) trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam giữa các cơ quan nhà nước có liên quan. 

 2. Việc liên thông các thủ tục hành chính ñược thực hiện ñối với các trường 
hợp cụ thể sau: 

 a) Liên thông các thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú: Trong 
trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục ñăng ký khai tử và ñăng ký 
thường trú trên cùng một ñịa bàn cấp xã (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa ñăng ký 
thường trú của công an cấp xã) hoặc cấp huyện (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa 
ñăng ký thường trú của công an thành phố Phủ Lý). 

  b)  Liên thông các thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế 
ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng): Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết thủ tục ñăng ký khai tử và ñăng ký thường trú trên cùng một ñịa bàn cấp xã 
(trường hợp thuộc thẩm quyền xóa ñăng ký thường trú của công an cấp xã) hoặc cấp 
huyện (trường hợp thuộc thẩm quyền xóa ñăng ký thường trú của công an thành phố 
Phủ Lý) và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp 
tuất và trợ cấp mai táng) trên cùng một ñịa bàn cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết thủ tục ñăng ký khai tử. 

 c) Liên thông các thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hỗ trợ chi 
phí mai táng/hưởng mai táng phí: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
thủ tục ñăng ký khai tử và ñăng ký thường trú trên cùng một ñịa bàn cấp xã (trường 
hợp thuộc thẩm quyền xóa ñăng ký thường trú của công an cấp xã) hoặc cấp huyện 
(trường hợp thuộc thẩm quyền xóa ñăng ký thường trú của công an thành phố Phủ Lý) 



10 CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 09-01-20193 
 

và thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, hoặc xác nhận bản khai thủ tục hỗ trợ chi phí 
mai táng/hưởng mai táng phí tại cùng một ñịa bàn cấp xã có thẩm quyền giải quyết 
thủ tục ñăng ký khai tử. 

  d) Liên thông các thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế 
ñộ tử tuất: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục ñăng ký khai 
tử và ñăng ký thường trú trên cùng một ñịa bàn cấp xã (trường hợp thuộc thẩm quyền 
xóa ñăng ký thường trú của công an cấp xã) hoặc cấp huyện (trường hợp thuộc thẩm 
quyền xóa ñăng ký thường trú của công an thành phố Phủ Lý) và chỉ thực hiện ñối với 
trường hợp người lao ñộng bị chết mà ñang bảo lưu thời gian ñóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc hoặc ñang chờ ñủ ñiều kiện về tuổi ñời ñể hưởng chế ñộ hưu trí, trợ cấp cán 
bộ xã hàng tháng hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người ñang hưởng lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chết. 

 e) Việc liên thông các thủ tục hành chính ñược triển khai thực hiện trên phạm 
vi toàn tỉnh Hà Nam. 

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

 1. Các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao ñộng - 
thương binh và xã hội. 

 2. Các cơ quan thực hiện việc ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú và thực 
hiện thủ tục hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. 

 3. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về ñăng ký 
khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng 
mai táng phí. 

 ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp 

 1. ðảm bảo tính công khai, minh bạch, liên tục, kịp thời và ñúng thời hạn giải 
quyết theo quy ñịnh trong việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính. 

 2. Bảo ñảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý 
nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao ñộng thương binh và xã hội cũng 
như các cơ quan thực hiện việc giải quyết liên thông các thủ tục hành chính ñể công 
việc ñược giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu. 

 3. Việc phối hợp giải quyết phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan, ñơn vị và tuân thủ các quy ñịnh pháp luật theo từng lĩnh vực. 

 ðiều 4. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là ñầu mối tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính ñược thực hiện liên thông 
và thu lệ phí theo quy ñịnh. 
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Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH VỀ ðĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ðĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG 
CHẾ ðỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ 

 ðiều 5. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: ñăng ký khai 
tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng 
mai táng phí  

 Hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính: ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường 
trú, hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí ñược thực hiện 
theo quy ñịnh tại khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh 1380/Qð-TTg ngày 
18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

 ðiều 6. Tiếp nhận hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 

 1. Người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 

 ðối với hồ sơ ñược nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính, công 
chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp 
xã phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, ñầy ñủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ 
sơ ñiện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa ñiện tử của ñịa 
phương. 

 Trường hợp việc ñăng ký khai tử ñược thực hiện lưu ñộng thì công chức tư 
pháp - hộ tịch trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho người dân, sau ñó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

 2. Trường hợp người chết là chủ hộ, phải kết hợp việc thực hiện thủ tục xóa 
ñăng ký thường trú với việc thay ñổi chủ hộ. Do ñó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả, hoặc công chức tư pháp - hộ tịch (trong trường hợp thực hiện ñăng ký khai tử lưu 
ñộng) có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân yêu cầu liên thông cử 01 người có ñủ ñiều 
kiện theo quy ñịnh của pháp luật cư trú làm chủ hộ và ghi nội dung thay ñổi chủ hộ 
vào phiếu báo thay ñổi hộ khẩu nhân khẩu. 

 3. Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm hướng dẫn người dân trong việc lập hồ sơ thực hiện liên thông,tiếp nhận 
hồ sơ và lệ phí ñăng ký khai tử (nếu có), kiểm tra tính phù hợp về nội dung hồ sơ, nếu 
hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa chính xác theo quy ñịnh thì phải hướng dẫn người dân bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

 4. Khi hồ sơ ñầy ñủ, chính xác theo quy ñịnh thì công chức Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ; ñối với các trường hợp 
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người dân nộp hồ sơ trực tiếp thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả 
kết quả giao cho người nộp hồ sơ. 

  ðiều 7. Trình tự giải quyết liên thông các thủ tục hành chính 

 1. ðối với thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: ðăng ký khai tử, xóa 
ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi 
phí mai táng/hưởng mai táng phí 

 a) Giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

 - Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ và lệ phí ñăng ký khai tử (nếu có), công chức Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ ñăng ký 
khai tử cho công chức tư pháp - hộ tịch ñể thực hiện ñăng ký khai tử. 

 Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra thông tin và tiến hành ñăng ký khai tử, 
sau khi thực hiện ñăng ký khai tử xong thì chuyển ngay trích lục khai tử cùng 02 bản 
sao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (trong ngày). Trường hợp nhận hồ sơ sau 
15 giờ mà không giải quyết ñược ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

 - Ngay sau khi nhận ñược trích lục khai tử cùng 02 bản sao, Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bổ sung vào hồ sơ xóa 
ñăng ký thường trú và hồ sơ hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 
táng phí, ñồng thời thực hiện chuyển hồ sơ xóa ñăng ký thường trú ñến Công an cấp 
xã. Công an cấp xã thực hiện giải quyết thủ tục xóa ñăng ký thường trú (ñối với các 
huyện) hoặc chuyển cho Công an thành phố Phủ Lý thực hiện giải quyết thủ tục theo 
thẩm quyền (ñối với thành phố Phủ Lý). 

 Chuyển hồ sơ hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi 
phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công chức văn hóa - xã hội ñể: Chuyển cho cơ 
quan bảo hiểm xã hội ñể giải quyết hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 
táng); hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra văn bản ñề nghị gửi Phòng Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội ñối với trường hợp hỗ trợ chi phí mai táng cho ñối 
tượng bảo trợ xã hội (ñược trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng ñồng); hoặc trình 
lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã ñể xét duyệt, niêm yết danh sách, lập danh sách báo 
cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với ñối tượng thân nhân liệt sĩ ñang hưởng trợ 
cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng 
chưa ñược hưởng chính sách của ðảng, nhà nước theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-
TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 
năm 2007; hoặc chuyển cho Hội Cựu chiến binh ñể xác nhận, lập danh sách báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký công văn ñề nghị hưởng chế ñộ mai táng phí gửi 
Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện ñối với ñối tượng thực hiện theo 
Nghị ñịnh số 150/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Pháp lệnh cựu chiến binh; hoặc trình lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức xét duyệt, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội) ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-
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TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế ñộ, chính sách ñối với ñối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hoặc trình lãnh ñạo Ủy 
ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo gửi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện ñối với ñối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ñược hưởng chế ñộ 
trợ cấp mai táng phí quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-TTg ngày 14 tháng 10 
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế ñộ, chính sách ñối với dân công 
hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và 
làm nhiệm vụ quốc tế; hoặc trình lãnh ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai 
gửi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñối với trường hợp hưởng mai táng phí 
khi người có công với cách mạng từ trần. 

 Việc chuyển hồ sơ ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết có thể ñược thực hiện 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc các loại hình dịch vụ khác bảo ñảm tiết 
kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu; hoặc chuyển dữ liệu hồ sơ ñiện tử ñược tiếp 
nhận trực tuyến của người dân ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua kết 
nối giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa ñiện tử của ñịa phương. 

 b) Giải quyết hồ sơ tại cơ quan Công an: 

 - Trường hợp thuộc thẩm quyền của công an thành phố Phủ Lý: Ngay khi nhận 
hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã chuyển ñến, cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
ñối chiếu với các quy ñịnh của pháp luật về cư trú, trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ 
thì viết giấy biên nhận trao cho người chuyển hồ sơ. Trường hợp hồ sơ ñủ ñiều kiện 
nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ 
thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho người chuyển hồ sơ ñể hướng dẫn cho 
người dân. Trường hợp ñược giải quyết xóa ñăng ký thường trú: Nhận hồ sơ, kiểm tra 
lại giấy tờ, tài liệu, ñối chiếu các thông tin ñược ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và 
ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm 
nhận kết quả). Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, cơ quan Công an thành phố Phủ Lý thực hiện xóa 
ñăng ký thường trú của người chết, thay ñổi chủ hộ (nếu có). Ngay sau khi xóa ñăng 
ký thường trú xong, cơ quan Công an thành phố Phủ Lý trả Sổ hộ khẩu (ñã xóa tên 
người chết) cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã và yêu 
cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. Trường hợp 
không giải quyết xóa ñăng ký thường trú: Ngay sau khi nhận ñược hồ sơ từ Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, cơ quan Công an thành phố Phủ Lý có trách nhiệm 
chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. Công an cấp xã kiểm 
tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận lại văn bản về việc không giải quyết xóa 
ñăng ký thường trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ 
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sơ ñăng ký cư trú ñã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. Chuyển trả hồ sơ về cho 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã ñể trả cho người dân. 

 - Trường hợp thuộc thẩm quyền của công an cấp xã: Ngay khi nhận hồ sơ do 
công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển 
ñến, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ñối chiếu với các quy ñịnh của pháp luật về cư trú, trường 
hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ 
sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa 
ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho người chuyển hồ 
sơ ñể hướng dẫn cho người dân. Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp 
nhận và trả lời bằng văn bản cho người dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận. Trong thời 
hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an thực hiện xóa ñăng ký thường trú 
của người chết, thay ñổi chủ hộ (nếu có). Ngay sau khi xóa ñăng ký thường trú xong, 
cơ quan Công an trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân 
dân cấp xã. Người nhận kết quả nộp giấy biên nhận, cán bộ ñăng ký trả sổ hộ khẩu (ñã 
xóa tên người chết) và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết 
hộ khẩu. 

 c) Giải quyết hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Ủy ban 
nhân dân tỉnh: 

 - Trường hợp thực hiện thủ tục hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai 
táng): Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả, công chức văn hóa - xã hội trực tiếp hoặc qua ñường bưu chính 
chuyển hồ sơ hưởng chế ñộ tử tuất ñến cơ quan Bảo hiểm xã hội. Tùy thuộc ñiều kiện 
thực tế của xã, phường, thị trấn, công chức văn hóa - xã hội có thể chuyển trước thông 
tin về người chết ñến cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua mạng ñiện tử.  

 Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin qua mạng ñiện 
tử hoặc hồ sơ của công chức văn hóa - xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển ñến 
cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra. Trường hợp hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành 
phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 
do, nội dung cần bổ sung cho người chuyển hồ sơ ñể hướng dẫn cho người dân. 
Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho 
người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận.  

 Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông tin qua mạng ñiện tử hoặc hồ 
sơ của công chức văn hóa - xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển ñến, cơ quan 
bảo hiểm xã hội kiểm tra nếu ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh, thì thực hiện giải quyết 
chế ñộ tử tuất cho người dân. Chuyển trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã ñể trả 
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cho người dân. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận kết quả hưởng chế ñộ 
tử tuất trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi giải quyết hồ sơ), hoặc nhận qua 
ñường bưu chính. 

 - Trường hợp thực hiện thủ tục hưởng mai táng phí cho ñối tượng người có 
công với cách mạng: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận bản khai và giấy chứng tử có trách nhiệm xác nhận bản khai, chuyển cho 
công chức văn hóa - xã hội chuyển trực tiếp hoặc thông qua ñường bưu chính ñến 
Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Tùy thuộc ñiều kiện thực tế, công chức 
văn hóa - xã hội có thể chuyển trước hồ sơ ñến Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội thông qua mạng ñiện tử. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ngay khi nhận 
ñược hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển ñến, nếu thấy hồ sơ ñủ ñiều kiện 
nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ 
thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 
Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người nộp hồ sơ biết, hoàn thiện hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho 
người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận. Trong thời gian 5 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội. Tùy thuộc ñiều kiện thực tế, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội có thể chuyển trước hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông qua 
mạng ñiện tử. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm ñối chiếu, ghép hồ sơ người có công 
ñang quản lý với hồ sơ ñề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết ñịnh. 
Chuyển quyết ñịnh cho Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận ñược 
quyết ñịnh do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển ñến, Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả tiền mai táng phí, chuyển Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã ñể trả kết quả cho người dân. Trường hợp 
người dân có yêu cầu, có thể nhận chế ñộ mai táng phí trực tiếp tại Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội hoặc nhận qua ñường bưu chính. 

 - Trường hợp thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho ñối tượng bảo trợ xã 
hội (ñược trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng ñồng): Trong thời hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản ñề nghị 
kèm theo hồ sơ của ñối tượng gửi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (thông 
qua ñường bưu chính hoặc do công chức văn hóa - xã hội chuyển ñến). Tùy thuộc 
ñiều kiện thực tế, công chức văn hóa - xã hội có thể chuyển trước hồ sơ ñến Phòng 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông qua mạng ñiện tử. Ngay khi nhận ñược hồ 
sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển ñến, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
nếu thấy hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê 
khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ 
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kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người nộp hồ sơ 
biết, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp nhận và 
trả lời bằng văn bản cho người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận. Trong 
thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thẩm ñịnh, trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh hỗ trợ chi phí mai táng. Ngay sau khi có quyết 
ñịnh hỗ trợ chi phí mai táng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ mai táng phí chuyển 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã ñể trả kết quả cho 
người dân. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận chế ñộ hỗ trợ chi phí mai 
táng trực tiếp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc nhận qua ñường bưu 
chính. Trường hợp hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, 
giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả 
lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người 
nộp hồ sơ biết, hoàn thiện hồ sơ. 

 - Trường hợp hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng thân nhân liệt sĩ ñang 
hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng, nhà nước theo Quyết ñịnh 
số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-
TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 7 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm xét duyệt, niêm yết danh sách, 
lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (chuyển cho công chức văn hóa - xã hội 
chuyển trực tiếp hoặc thông qua ñường bưu chính) thông qua Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội. Tùy thuộc ñiều kiện thực tế, công chức văn hóa - xã hội có 
thể chuyển trước hồ sơ ñến Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông qua mạng 
ñiện tử. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ngay khi nhận ñược hồ sơ do Ủy 
ban nhân dân cấp xã chuyển ñến, nếu thấy hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần 
hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội 
dung cần bổ sung cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã 
thông báo cho người nộp hồ sơ biết, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không ñủ 
ñiều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ 
lý do không tiếp nhận. Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân 
cấp huyện thẩm ñịnh hồ sơ, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội). Tùy thuộc ñiều kiện thực tế, Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội có thể chuyển trước hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội thông qua mạng ñiện tử. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trong thời gian 
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5 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm xét duyệt, thẩm ñịnh, 
tổng hợp danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết ñịnh hưởng chế ñộ mai 
táng phí. Sau khi nhận ñược quyết ñịnh do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
chuyển ñến, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả và chuyển 
tiền mai táng phí ñến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã 
ñể trả kết quả cho người dân. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận chế ñộ 
mai táng phí trực tiếp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc nhận qua 
ñường bưu chính. 

 Trường hợp hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng thực hiện theo Nghị ñịnh 
số 150/2006/Nð-CPngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều Pháp lệnh cựu chiến binh: Ủy ban nhân dân cấp xã 
ngay trong ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm chuyển cho công chức 
văn hóa - xã hội chuyển cho Hội Cựu chiến binh cấp xã. Trong thời hạn 01 ngày làm 
việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Cựu chiến binh 
cấp xã xác nhận, lập danh sách báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; trong thời 
hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký công văn ñề nghị hưởng 
chế ñộ mai táng phí gửi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ngay khi nhận ñược hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển 
ñến, nếu thấy hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ 
kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lại hồ sơ 
kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người nộp hồ sơ 
biết, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp nhận và 
trả lời bằng văn bản cho người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận. Trong 
thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Hội cựu chiến binh cùng 
cấp tổng hợp, lập danh sách ñề nghị hưởng chế ñộ mai táng phí báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện ký công văn gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Tùy 
thuộc ñiều kiện thực tế, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có thể chuyển 
trước hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông qua mạng ñiện tử. Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trong thời gian 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Hội cựu chiến binh cùng cấp tổng 
hợp, lập danh sách ñể Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ký quyết ñịnh 
hưởng chế ñộ mai táng phí. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển chế ñộ hỗ 
trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã ñể trả cho người dân. Trường hợp người dân có yêu 
cầu, có thể nhận chế ñộ mai táng phí trực tiếp tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội hoặc nhận qua ñường bưu chính. 

 - Trường hợp thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí ñối với ñối tượng 
hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về 
chế ñộ, chính sách ñối với ñối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm 
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vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc: Ủy ban nhân dân cấp xã trong 02 ngày làm việc kể từ khi 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm xét duyệt, lập và xác nhận hồ sơ, báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội). Phòng Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ngay khi nhận ñược hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã 
chuyển ñến, nếu thấy hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, 
giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả 
lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người 
nộp hồ sơ biết, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp 
nhận và trả lời bằng văn bản cho người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận. 
Trong thời gian 4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiến hành rà soát, ñối chiếu, tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội), kèm theo hồ 
sơ ñối tượng (mỗi ñối tượng 01 bộ hồ sơ) và danh sách ñối tượng (theo mẫu quy 
ñịnh); lưu giữ mỗi ñối tượng 01 bộ hồ sơ và danh sách ñối tượng. Tùy thuộc ñiều kiện 
thực tế, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có thể chuyển trước hồ sơ ñến Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông qua mạng ñiện tử. Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội Tiếp nhận hồ sơ ñối tượng do Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện báo cáo; trong thời gian 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ tổ chức xét duyệt, tổng hợp, báo cáo, ñề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết 
ñịnh theo quy ñịnh và lưu trữ mỗi ñối tượng 01 bộ hồ sơ. Sở Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội chuyển quyết ñịnh trợ cấp mai táng phí cho Phòng Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển chế ñộ trợ cấp cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã ñể trả cho ñối tượng khi có quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền, 
bảo ñảm kịp thời, công khai, chặt chẽ, chính xác; thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy 
ñịnh. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận chế ñộ trợ cấp mai táng phí trực 
tiếp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hoặc nhận qua ñường bưu chính. 

 `Trường hợp thực hiện thủ tục hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ 
cấp theo Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế ñộ, chính sách ñối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc 
tế. Ủy ban nhân dân cấp xã trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ có 
trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội ngay khi nhận ñược hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã 
chuyển ñến, nếu thấy hồ sơ ñủ ñiều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, 
giấy tờ kê khai chưa ñúng, chưa ñầy ñủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả 
lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung cho 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho người 
nộp hồ sơ biết, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện thì không tiếp 
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nhận và trả lời bằng văn bản cho người ñến nộp hồ sơ, nêu rõ lý do không tiếp nhận. 
Trong thời gian 4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, ñề nghị Sở Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. Tùy thuộc ñiều kiện thực tế, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có 
thể chuyển trước hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông qua mạng 
ñiện tử. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ ñối tượng do Phòng 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển ñến; trong thời gian 4 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp danh sách, lưu 
hồ sơ và ra quyết ñịnh hưởng trợ cấp; chuyển quyết ñịnh cùng kinh phí về Phòng Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển chế 
ñộ trợ cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã ñể trả cho thân nhân ñối tượng bảo ñảm kịp 
thời, công khai, chặt chẽ, chính xác. Trường hợp người dân có yêu cầu, có thể nhận 
chế ñộ trợ cấp mai táng phí trực tiếp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
hoặc nhận qua ñường bưu chính. 

 2. ðăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú 

 Việc giải quyết hồ sơ ñược thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ñiều này trừ hồ 
sơ, giải quyết hồ sơ hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi 
phí mai táng/hưởng mai táng phí. 

 3. ðăng ký khai tử, hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ 
trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí 

 Việc giải quyết hồ sơ ñược thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ñiều này trừ hồ 
sơ, giải quyết hồ sơ xóa ñăng ký thường trú. 

 ðiều 8. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và nhận kết quả 

 1.Thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông bao gồm thời gian giải 
quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành và thời gian 
luân chuyển hồ sơ, xong không ñược vượt quá thời gian tối ña sau: 

 a) Nếu có nhu cầu, người dân ñược nhận trích lục khai tử ngay sau khi Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện xong việc ñăng ký khai tử. 

 b) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, 
hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng); liên thông thủ tục ñăng ký 
khai tử, hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng): Tối ña là 14 ngày làm 
việc trong ñó thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc; thời gian chuyển hồ sơ là 04 
ngày làm việc. 

 c) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng người có công với cách mạng từ trần; liên thông 
thủ tục ñăng ký khai tử, hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng người có công với cách 
mạng từ trần: Tối ña là 17 ngày làm việc, trong ñó thời gian giải quyết là 13 ngày làm 
việc; thời gian chuyển hồ sơ là 4 ngày làm việc. 
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 d) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, hỗ 
trợ chi phí mai táng cho ñối tượng bảo trợ xã hội (ñược trợ giúp xã hội thường xuyên 
tại cộng ñồng); liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho ñối 
tượng bảo trợ xã hội (ñược trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng ñồng): Tối ña 7 
ngày làm việc, trong ñó thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc; thời gian chuyển hồ 
sơ là 02 ngày làm việc. 

 e) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng thân nhân liệt sĩ ñang hưởng trợ cấp hàng 
tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược 
hưởng chính sách của ðảng, nhà nước theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 
tháng 11 năm 2005, Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007; 
liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng thân nhân 
liệt sĩ ñang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng, nhà nước theo Quyết ñịnh 
số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-
TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007: Tối ña là 24 ngày làm việc, trong ñó thời gian giải 
quyết là 20 ngày làm việc; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày làm việc. 

 f) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng thực hiện theo Nghị ñịnh số 150/2006/Nð-CP 
ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số ñiều của pháp lệnh cựu chiến 
binh; liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng thực 
hiện theo Nghị ñịnh số 150/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của pháp lệnh cựu chiến binh: Tối ña là 15 ngày làm việc, trong ñó 
thời gian giải quyết là 12 ngày làm việc; thời gian chuyển hồ sơ là 03 ngày làm việc. 

 g) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số 62/2011/Qð-
TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế ñộ, chính sách ñối với ñối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; liên thông thủ tục ñăng 
ký khai tử, hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh 
số 62/2011/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế ñộ, chính sách ñối với ñối 
tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, 
giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Tối ña 
là 17 ngày làm việc, trong ñó thời gian giải quyết là 13 ngày làm việc; thời gian 
chuyển hồ sơ là 04 ngày làm việc. 

 h) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú, 
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-
TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế ñộ, chính 
sách ñối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 
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tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, 
hưởng mai táng phí ñối với ñối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-
TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế ñộ, chính 
sách ñối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế: Tối ña là 17 ngày làm việc, trong ñó 
thời gian giải quyết là 13 ngày làm việc; thời gian chuyển hồ sơ là 04 ngày làm việc. 

 i) Trường hợp liên thông thủ tục ñăng ký khai tử, xóa ñăng ký thường trú: 

 - Trường hợp xóa ñăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an 
thành phố Phủ Lý: Tối ña là 05 ngày làm việc, trong ñó thời gian giải quyết là 03 
ngày làm việc; thời gian chuyển hồ sơ là 02 ngày làm việc; 

 - Trường hợp xóa ñăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an 
cấp xã: Tối ña là 02 ngày làm việc (chỉ tính thời gian giải quyết). 

 2. Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực 
tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể ñể ghi vào phiếu hẹn, 
người dân sẽ ñược trực tiếp nhận trả kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết. 

 3. Nếu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, người dân ñăng ký với 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi nhận kết quả tại 
nhà, người dân có trách nhiệm nộp cước phí cho cơ quan bưu chính. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là ñầu mối giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh tổ chức thực hiện Quy chế. 

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính kiểm tra, ñôn ñốc, sơ 
kết việc thực hiện Quy chế này. 

 ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Sở Lao ñộng - Thương binh và xã 
hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

 1. Chủ trì triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, 
ngành do mình quản lý ở ñịa phương; cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện 
liên thông thủ tục hành chính.  

 2. Trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của từng ñơn vị tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ñể bảo ñảm Quy chế này 
ñược triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và ñồng bộ trên ñịa bàn toàn tỉnh.  
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 3. Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh 
trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

 4. Chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý của ngành mình; hoặc ñề xuất Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ ñạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
vượt quá thẩm quyền giải quyết phát sinh trong quá trình triển khai trên thực tế.  

ðiều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 1.  Chỉ ñạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội, Công an Thành phố Phủ lý (ñối với UBND thành phố Phủ Lý), Ủy ban nhân dân 
cấp xã trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: ðăng ký khai 
tử, xóa ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ 
trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên ñịa bàn; 

 2. Chỉ ñạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Công an 
và cơ quan Bảo hiểm cấp huyện thường xuyên kiểm tra công tác ñăng ký khai tử, xóa 
ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí 
theo cơ chế phối hợp của Quy chế này ñảm bảo ñúng quy ñịnh. 

 3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên trên ñịa bàn; 

 4. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính nêu trên ở ñịa phương. 

 ðiều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

 1. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy 
trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa ñúng, chưa ñủ theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
bằng phiếu (theo mẫu quy ñịnh) cụ thể một lần, ñầy ñủ ñể công dân bổ sung, hoàn 
chỉnh. 

 2. Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: ðăng ký khai tử, xóa 
ñăng ký thường trú, hưởng chế ñộ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi 
phí mai táng/hưởng mai táng phí tại ñịa phương. 

3. Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp; tổ chức phổ biến rộng 
rãi ñến người dân ñể người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu. 

 4. Niêm yết công khai, ñầy ñủ, rõ ràng quy trình liên thông các thủ tục hành 
chính thực hiện liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 5. Bố trí người có ñủ trình ñộ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục 
hành chính. Chỉ ñạo công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính phù 
hợp, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, ñồng thời lập sổ theo dõi việc luân chuyển hồ sơ 
cho các bộ phận thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính ñược nêu trong Quy chế 
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này. Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính nêu trên theo quy ñịnh của pháp luật 

 6. Quan tâm ñầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo ñảm ñáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ ñược giao. 

 7. Tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân có liên quan 
trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Quy chế này hoặc chuyển ñến cơ quan có 
thẩm quyền ñể giải quyết. Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các 
khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ñể ñược xem xét, hướng dẫn 
giải quyết. 

 Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản 
ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) ñể tổng 
hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa ñổi, bổ sung theo quy ñịnh./. 

                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
                                                          CHỦ TỊCH 

.                                                                                 

           Nguyễn Xuân ðông 


