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CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 10-6-2006

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

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

_______________________

____________________________________________

Số: 17/2006/CT-UBND

ðà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ
Về triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP
ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ
về ñăng ký và quản lý hộ tịch trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_____________________

Ngày 27 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 158/2005/NðCP về ñăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006, thay thế
Nghị ñịnh số 83/1998/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 trong ñó có nhiều ñiểm
mới như việc phân cấp quản lý và ñăng ký hộ tịch, ñặc biệt là ñơn giản thủ tục hành
chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm ñáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục
hành chính.
ðể triển khai thi hành Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ trên ñịa
bàn thành phố ðà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố ðà Nẵng chỉ thị:
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Thường xuyên phối hợp với Sở Văn hoá thông tin, Ủy ban Dân số - Gia ñình
và Trẻ em thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố tổ
chức tuyên truyền và phổ biến sâu rộng các quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký và
quản lý hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các
cấp trong việc bảo ñảm quyền và nghĩa vụ ñăng ký hộ tịch của công dân.
b) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn công tác ñăng ký và quản lý hộ
tịch ñối với UBND quận, huyện và UBND xã, phường; có kế hoạch ñào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn cho ñội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch trên ñịa bàn thành phố.
c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi nói chuyện chuyên ñề, các
cuộc thi tìm hiểu nhằm nâng cao trình ñộ, ý thức trách nhiệm cho ñội ngũ cán bộ tư
pháp hộ tịch, qua ñó tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc ñăng ký hộ tịch
ñúng quy ñịnh.
d) Chỉ ñạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện tốt công tác trợ giúp
pháp lý về hộ tịch cho nhân dân, ñặc biệt là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em ở các xã
miền núi và ñồng bào dân tộc thiểu số.

