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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác ñăng ký và quản lý hộ tịch
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
Trong những năm vừa qua, công tác ñăng ký và quản lý hộ tịch trên ñịa bàn
tỉnh Nghệ An ñã có những bước chuyển biến tích cực và ñạt ñược những kết quả
ñáng ghi nhận, góp phần khẳng ñịnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này
ñối với hoạt ñộng quản lý nhà nước và xã hội, bảo ñảm ngày càng tốt hơn quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, công tác ñăng ký và quản lý hộ
tịch trên ñịa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật về hộ tịch chưa thực sự hiệu quả; ở một số ñịa phương vẫn còn tình
trạng trẻ em sinh ra chưa ñược ñăng ký khai sinh kịp thời, việc cấp giấy chứng sinh
tại một số cơ sở y tế chưa ñúng quy ñịnh; vẫn có hiện tượng tùy tiện trong cấp bản
sao trích lục hộ tịch, ñăng ký lại khai sinh, thay ñổi, cải chính hộ tịch; ñăng ký hộ
tịch trái thẩm quyền; vận dụng các quy ñịnh về ñăng ký hộ tịch ñể thu tiền của
người dân trái pháp luật; sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong ñăng ký hộ
tịch và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân chưa thực sự ñồng bộ; một
số nơi vẫn còn biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn trong việc ñăng ký hộ tịch...
Nhằm phát huy những kết quả ñạt ñược, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại,
hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ñăng ký
và quản lý hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh, phục vụ kịp thời yêu cầu ñăng ký hộ tịch của cá
nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành,
ñoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ
tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Sở Tư pháp
a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch cho cán bộ, công chức, viên chức
và nhân dân nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành các quy ñịnh của pháp
luật về ñăng ký và quản lý hộ tịch;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh tiếp tục chỉ ñạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ñăng ký và quản lý hộ

