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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con 

nuôi năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh

Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện 
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 về ban hành kế hoạch 
công tác tư pháp năm 2022. UBND huyện Phú Ninh ban hành kế hoạch kiểm tra 
công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi năm 2022 
trên địa bàn huyện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Kiểm tra kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, công tác chứng thực 

và nuôi con nuôi trên địa bàn huyện, nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm, thiếu sót 
trong quá trình thực hiện để chấn chỉnh kịp thời và có giải pháp khắc phục, tháo gỡ; 
qua đó hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ sở và kịp thời giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc, góp phần năng cao hiệu quả trong công tác đăng ký và quản lý hộ 
tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác đăng ký và quản lý hộ 
tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi.

2. Yêu cầu
Hoạt động kiểm tra phải khách quan, trung thực, chính xác, có trọng tâm, trọng 

điểm, đạt hiệu quả, không gây trở ngại đến hoạt động của cơ quan được kiểm tra.
Đơn vị được kiểm tra nghiêm túc chuẩn bị nội dung theo kế hoạch và tạo điều 

kiện cho Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
a) Công tác triển kkhai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước (Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành..); việc cụ thể hóa 
nhiệm vụ (bằng văn bản như: Chương trình, kế hoạch…)theo chức năng, thẩm 
quyền và theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác tư 
pháp trên địa bàn xã.

b) Công tác đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, giám hộ, thay đổi cải chính, bổ 
sung hộ tịch và việc đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn; 
đăng ký việc sinh, khai tử quá hạn; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch; giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân, việc mở sổ hộ tịch, ghi chép sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ 
tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch, khóa sổ hộ tịch, báo cáo; số liệu thống kê hộ 
tịch; thu, nộp lệ phí hộ tịch; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo 
bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Thay đổi quốc tịch; xác 
định cha, mẹ, con; xác định lại giới tính; nuôi con nuôi, châm dứt việc nuôi con 



nuôi; ly hôn, hủy việc kết hôn trái quy định của pháp luật, công nhận việc kết hôn; 
công nhận giám hộ; tuyên bố hoặc hủy bỏ việc tuyên bố người mất tích, đã chết, bị 
mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, các việc thay đổi khác theo quy định của 
pháp luật…); việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về hộ tịch.

c) Việc thực hiện Thông tư số 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 
của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ 
dưới 6 tuổi; Quyết định 1380/QĐ-TTG ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông thử tục hành chính; đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, hưởng chế độ tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ mai táng phí” và các văn 
bản liên quan của Tỉnh, Huyện.

d) Việc thu chi, quản lý, nộp lệ phí hộ tịch; việc niêm yết công khai các thủ tục 
hành chính lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Công tác chứng thực
a) Chứng thực bản sao từ bản chính; chức thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, 

giao dịch, chứng thực di chúc…
b) Việc thu, quản lý, nộp lệ phí chứng thực.
c) Việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử.

d) Các biện pháp chấn chỉnh tình hình lạm dụng yêu cầu bản sao có chứng thực 
đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương theo tinh 
thần chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 751/UBND-TP ngày 16/7/2021 về 
tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ.

e) Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực.
3. Công tác nuôi con nuôi
a) Việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con 

nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.
b) Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi.
III. ĐỐI TƯỢNG, MỐC THỜI GIAN KIỂM TRA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA 

ĐIỂM KIỂM TRA
1. Đối tượng: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
2. Mốc thời gian kiểm tra: Quý IV/ 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 (Kể cả 

nội dung trước và sau mốc thời gian kiểm tra nếu có liên quan).
3. Thời gian tiến hành kiểm tra: Dự kiến cuối quý II, đầu quý III năm 2022 

(Lịch kiểm tra sẽ thông báo đến các đơn vị trước thời gian kiểm tra từ 10 đến 15 
ngày).

4. Địa điểm kiểm tra: Tại UBND các xã, thị trấn.
IV. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM TRA, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ 

CÁCH THỨC KIỂM TRA
1. Thành phần Tổ kiểm tra
- Tổ trưởng: Trưởng Phòng Tư pháp.
- Tổ phó: Phó trưởng Phòng Tư pháp.
- Thành viên: 02 chuyên viên Phòng Tư pháp.
2. Thành phần đơn vị được kiểm tra (UBND xã, thị trấn)



Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp- Hộ tịch và công chức 
tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC (lĩnh vực tư pháp) của đơn vị.

3. Cách thức kiểm tra
- Đơn vị được kiểm tra
+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác 

chứng thực và nuôi con nuôi…(số liệu cả năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022) trên 
địa bàn và giải trình ý kiến của Tổ kiểm tra (nếu có).

+ Cung cấp hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan nội dung kiểm tra cho Tổ 
kiểm tra.

- Tổ kiểm tra
+ Trực tiếp kiểm tra các nội dung tại Mục 2 kế hoạch này.
+ Đánh giá, kết luận sơ bộ những nội dung đã được kiểm tra.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp
- Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra; xây 

dựng đề cương chi tiết gợi ý báo cáo và lịch thời gian kiểm tra.
- Tiến hành kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực 

và nuôi con nuôi tại các xã, thị trấn theo kế hoạch.
- Thông báo, kết luận, báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra 

theo quy định.
2. UBND các xã, thị trấn
- Chuẩn bị các điều kiện, báo cáo, hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra.
- Chỉ đạo công chức Tư pháp- Hộ tịch tham mưu, phối hợp với Tổ kiểm tra 

trong quá trình kiểm tra; phân công lãnh đạo tham dự buổi kiểm tra.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch này được sử dụng từ nguồn kinh phí do UBND 

huyện phê duyệt cho Phòng Tư pháp trong năm 2022.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác 

chứng thực và nuôi con nuôi năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh. Đề nghị Phòng 
Tư pháp và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TTHĐND, TTUBND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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