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KẾ HOẠCH
Tập huấn nghiệp vụ Hộ tịch và công tác Chứng thực năm 2018
Thực hiện Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số
123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16
tháng 11 năm 2015 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 ngày 15 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị
định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản
sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực
hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ
Hộ tịch và công tác Chứng thực năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
a) Mục đích:
Bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác hộ tịch
và chứng thực cho công chức làm công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để
giải quyết tốt các công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật nhằm đáp
ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực.
b) Yêu cầu:
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, cho công chức làm công tác hộ
tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để công chức làm công tác hộ
tịch, chứng thực giải quyết tốt các yêu cầu của Nhân dân.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
a) Nội dung tập huấn:
- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm
2015 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 ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và
chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12
năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Đối tượng tập huấn: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và Công chức Tư pháp Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Địa chính- Xây dựng và Văn phòng - Thống kê các
xã, thị trấn.
c) Thời gian: 01 ngày.
Dự kiến tổ chức giữa quý III năm 2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
d) Địa điểm: Tại Phòng Khánh tiết UBND huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phòng Tư pháp chuẩn bị về tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc
mở lớp tập huấn, mời báo cáo viên, thông báo mở lớp, giấy mời.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm cử thành phần tham dự
lớp tập huấn đầy đủ, đúng theo quy định Kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Hộ tịch và công tác Chứng thực
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Trong quá trình thực hiện có
khó khăn, vướng mắc phản ánh, đề xuất về Phòng Tư pháp để được hướng dẫn kịp
thời./.
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