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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 29-4-2016
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 06 /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2016

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Luật Hộ tịch ñã ñược Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8
ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016; ñể triển khai
có hiệu quả Luật Hộ tịch, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước,
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ñăng ký và quản lý hộ tịch,
chất lượng ñội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh, bảo ñảm
quyền và nghĩa vụ của công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm
a) Chỉ ñạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ñầy ñủ nội dung
của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức
và ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc bảo ñảm quyền và
nghĩa vụ ñăng ký hộ tịch.
b) Tăng cường chỉ ñạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác ñăng
ký và quản lý hộ tịch của UBND xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý ñể
phát hiện những sai phạm và chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
c) Có kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn ñội ngũ công chức tư pháp
ở cấp huyện và công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp xã ñảm bảo ñủ tiêu chuẩn
theo ñúng quy ñịnh của Luật Hộ tịch trước ngày 01/01/2020, trong ñó:
- ðối với những công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp và
công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã hiện nay chưa ñủ tiêu chuẩn thì có kế
hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích tự học tập ñể ñảm bảo ñủ tiêu chuẩn
theo quy ñịnh của Luật Hộ tịch.
- Bố trí ñủ biên chế công chức tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp
-hộ tịch cấp xã tại ñịa phương dựa trên yêu cầu nhiệm vụ thực tế và theo Chỉ
thị số 23/2007/CT-UBND ngày 28/9/2007 của UBND tỉnh về việc củng cố tổ
chức, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của phòng Tư pháp các huyện, thành phố
và ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh.
d) Tiếp tục chỉ ñạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần
mềm quản lý hộ tịch trong ñăng ký và quản lý hộ tịch tại ñịa phương.
ñ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tuyển
dụng, bố trí công chức làm công tác hộ tịch ñúng quy ñịnh của Luật Hộ tịch
và Nghị ñịnh số 123/2015/Nð-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

