
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ                
PHÒNG TƯ PHÁP

#SoKyHieuVanBan
V/v gửi văn bản hướng dẫn 

nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

                
  Kính gửi: UBND xã, phường.

Để đảm bảo tốt trong công tác thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch theo 
Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch; Công tác chứng 
thực theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 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, các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 
23/2015/NĐ-CP; đồng thời để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong 
công tác hộ tịch, chứng thực;  Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản hướng dẫn 
nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp; Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng 
thực và Sở Tư pháp cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực hộ tịch
1. Công văn 1013/HTQTCT-HT ngày 08/7/2016;
2.  Công văn 212/HTQTCT-HT ngày 13/3/2017;
3.  Công văn 218/HTQTCT-HT ngày 15/3/2017;
4.  Công văn 829/HTQTCT-HT ngày 17/8/2020;
5.  Công văn 1176/HTQTCT-HT ngày 25/11/2020;
6. Công văn 1195/HTQTCT-HT ngày 02/12/2020;
7.  Công văn 1214/HTQTCT-HT ngày 11/12/2020;
8. Công văn 1222/HTQTCT-HT ngày 16/12/2020;
9.  Công văn 1223/HTQTCT-HT ngày 16/12/2020;
10.Công văn 21/HTQTCT-HT ngày 12/01/2021;
11. Công văn 114/HTQTCT-HT ngày 23/02/2021;
12.Công văn 192/HTQTCT-HT ngày 22/3/2021;
13. Công văn 1556/STP-HCTP ngày 01/9/2021; .
II. Lĩnh vực chứng thực
1. Công văn 1216/HTQTCT-CT ngày 15/12/2020; 
2. Công văn 1218/HTQTCT-CT ngày 15/12/2020; 
3. Công văn 100/HTQTCT-CT ngày 05/02/2021;
4. Công văn 358/HTQTCT-CT ngày 08/4/2021; 
5. Công văn 556/HTQTCT-CT ngày 18/6/2021;
6. Công văn 614/HTQTCT-CT ngày 08/7/2021;
7. Công văn 636/ HTQTCT-CT ngày 21/7/2021;
8. Công văn 860/ HTQTCT-CT ngày 07/10/2021;
9. Công văn 1080/STP-HCTP ngày 30/6/2021;
10.Công văn 1838/STP-HCTP ngày 19/10/2021;
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Phòng Tư pháp đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo công chức Tư pháp – 
Hộ tịch, Chứng thực nghiên cứu nội dung các văn bản hướng dẫn nêu trên để 
thực hiện. Đối với những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đề nghị UBND 
xã, phường có văn bản cụ thể để Phòng Tư pháp hướng dẫn kịp thời./.

(Đính kèm bản sao của 23 công văn nêu trên)

Nơi nhận:         
- Như trên;
- Sở Tư pháp (b/c);
- UBND thành phố (b/c)
- UBND xã, phường (p/h thực hiện);
- Lưu: TP.
                                                   

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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