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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 297 /KH-UBND 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Kỳ Anh, ngày  22  tháng  3 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch 

 
 

Thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 

312/KH-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch số 114/KH-STP ngày 15/3/2019 của Sở 

Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch, UBND 

huyện Kỳ Anh xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với công chức làm công tác hộ tịch ở 

cấp huyện và cấp xã nhằm trang bị kiến thức và nghiệp vụ về công tác hộ tịch, 

góp phần nâng cao năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo 

chức danh công chức hiện đang đảm nhiệm. 

- Thông qua việc bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác hộ tịch ở cơ sở; tuyên truyền, 

phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch; 

giúp UBND cấp huyện, cấp xã quản lý thông tin, đăng ký hộ tịch cho công dân 

đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo trước 31/12/2019, tất cả các công chức làm công tác hộ tịch đều 

có chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Các công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn huyện phảitham dự đầy 

đủ, nghiêm túc. 

- Xác định cụ thể kinh phí thực hiện, nội dung, thời gian, địa điểm bồi 

dưỡngvà trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và công chức có liên quan trong 

triển khai thực hiện kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: tổ chức lớp học tập trung cùng với các 

huyện, thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnhtheo bố trí của UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ 

nghiệp vụ hộ tịch theo quy định. 

2. Đối tượng bồi dưỡng: 
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Công chức làm công tác hộ tịch thuộc UBND cấp huyện (phòng Tư pháp) 

và UBND cấp xã. 

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng 

Nội dung chương trình bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 2247/QĐ-

BTP ngày 25/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch. Cụ thể:  

- Tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch;  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch; 

- Nghiệp vụ giải quyết các việc hộ tịch cụ thể: Đăng ký khai sinh; Đăng ký 

kết hôn và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký giám hộ, nhận cha, 

mẹ, con; Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Ghi 

vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của công dân theo bản án, quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền; Đăng ký khai tử; Đăng ký nuôi con nuôi; 

- Đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp hộ tịch trong đăng ký, quản 

lý hộ tịch; 

-Trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn đăng ký và quản lý hộ tịch.  

3. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp học 

- Thời gian: 06 ngày, dự kiến từ ngày 03/4-08/4/2019 

- Địa điểm: tại Thành phố Hà Tĩnh. 

(Thời gian và địa điểm học cụ thể sẽ được thông báo sau) 

4. Kinh phí tổ chức các lớp học 

- Học viên tham dự học bồi dưỡng thuộc đơn vị nào do đơn vị đó cấp kinh 

phí học từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. 

- Mức học phí:1.000.000 đồng/học viên(theo thông báo của cơ sở đào tạo), 

bao gồm: chi phí cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc tổ chức lớp; chi phí biên 

soạn và in ấn tài liệu; chi phí đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ; chi phí quản lý 

đào tạo và hành chính. Chi phí trên chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt 

của học viên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. 

- Lập danh sách công chức tham dự bồi dưỡng; phối hợp Sở Tư pháp triệu 

tập học viên theo thời gian quy định. 
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- Theo dõi, quản lý các học viênthuộc huyện Kỳ Anh trong thời gian tham 

gia lớp bồi dưỡng. 

- Báo cáo lãnh đạo UBND huyện về kết quả bồi dưỡng sau khóa học. 

2. UBND các xã 

- Sắp xếp, bố trí mỗi xã 01 cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch tham dự 

lớp bồi dưỡng khi được triệu tập (tuyệt đối không xã nào được vắng). 

- Tạo điều kiện, bố trí kinh phí (học phí và các khoản kinh phí cần thiết khác)  

để công chức Tư pháp- Hộ tịch tham gia lớp bồi dưỡng. 

Trên đây làKế hoạch tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch của 

UBND huyện Kỳ Anh./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
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