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Dc 1p - Tir do - 11tnh phñc
Minh Long, ngày O tháng 3 näin 2019

K1 HO4CH
Triên khai cong tác Ii tjch 11am 2019 trên dja bàn huyn Minh Long
Thi hành Lut H tch sé 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Nghj d:jnh
so 123i'ND-CP ngày 15/ 11/ 2015 ciia ChInh phi quy djnh chi tiêt mt so diêu
và bin pháp thi hành Lust H tch; Thông tu so 15/TT-BTP ngày 16/11/2015
quy djnh chi tiêt rnt so diêu Va bin pháp thi hành Lut H tch và Nghi. djnh
so 123/ND-CP ngày 15/ 11/ 2015 cia ChInh phü quy dnh chi tiêt mOt sO diêu
và bin pháp thi hành Lut HO tch; Thông tu lien tjch so 23/2014/TTLTBTP-BNV ngày 22/12/2014 cia BO Tu pháp - BO NOi vi huóng dn chirc
nãng, nhiOm vi, quyên hn và co' câu to chtrc cita S& Tu' pháp thuOc UBND
tinh và phông Tu pháp thuOc UBND huyn; K.ê hoch so 2457/KH-UBND
ngày 27/4/2017 cüa UBND tinh Quàng Ngi ye vic thirc hin Chuong trInh
hnh dOng quôc gia cüa Vit Nain ye dàng k và thông kê HO tjch giai don
2017-2024 trên dja bn tinh Quàng Ngâi. UBND huyn Ban hành K hoch
thTc hin cOng tác HO tjch 11am 2019 nhu' sau:
I. M1JC Did, YEU CAU
1. Muc dIch
Trin khai tuyên truyn ph bin giáo d1ic pháp lu.t vLut HO tjch,
chu'o'ng trInh hành dOng quoc gia ciXa Vit Nam ye däng ki, thông ke HO tch
giai don 2017-2024 nhàm, nthag cao nhn thic cüa ngui dan ye quyên igi,
trách nhiêrn trong dàng k, quàn l HO tch, nhn thrc cia ca quan, tO chirc,
xä hOi ye nghia và vai trô cia dàng k, thông kê HO tch, quail i HO tjch.
Thông qua cong tác tuyên truyên, giáo diic, thrc hin kiêm tra, dng k, qun
1 HO tj.ch dêkjp thô'i bOi du'ông, nâng cao và phát hin n1ing khó khan,
vu'ó'ng mac, bat cap, ton ti, hn chê can chân chinh, xi l dam bào theo quy
dah ciia pháp lut, tà'ng buó'c nâng cao hiu qua thi hành pháp lut ye HO tch
trên dja bàn huyn trong thai gian tó'i;
2. Yêu câu
- T chic tuyên truyn phài dam bào các nOi dung phü hgp vó'i tng
dOi tu9'ng, thiic hin mOt each toàn din, hiu qua, kp thai, dam bão chat
lugng, diiing pháp lut và có hiOu qua, tang cuà'ng trách nhim cüa trng co'
quaii nhà nuó'c trong vic thi'c thi, áp diing pháp 1ut ye HO tj.ch;
- Các co' quan don v và dja phu'ong phi h9p dam bào chat ch trong
thuc hien nhiem vu.
II. NQI DUNG T11TJ'C 11IN
1. Cong tác tuyên truyên ph biên pháp 1ut v HQ tjch;
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- NOi dung tuyên truyn: Lut HO tjch s 60/2014/ QH 13 ngày
20/11/2014, Nghj dinh so 123/ND-OP ngày 15/ 11/2015 cüa ChInh phii quy
dnh clii tiêt mOt so diêu Va bin pháp thi hành L4t HO tjch; Thông tu so
15/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy di.nh chi tiêt mOt so Diêu và bin pháp thi
hành Lu.t HO tjch và Ngh djnh so 123/ND-OP ngày 15/ 11/ 2015; Quyêt
djnh so 101/QD-TTg ngày 23/01/20 17 cüa Thu tuóiig ChInh phii phê duyt
Chuung trinh hành dOng quôc gia cia Vit Narn ye dAng k5' và thông kê HO
tch giai cton 2017-2024.
- Ca quan chi:i trI; Phông Tu pháp
- Dan v phi hp'p: Các co' quan, dan v có lien quan và UBND các x;
- Thai gian thi,rc hin; Ca nãm 2019
2. To chü'c bôi clu'O'ng, tp huân nâng cao trinh dO chuyên mon
ngliiêp vu và k5' nàng lam vic cho dOi ngfl lam cong tác HO tjcli trên da
bàn Iiuyn.
- Ca quaii chü trI: Phông Tu' pháp.
- Ca quan phi h9'p: UBND các xã.
- Thai gian thc hin: Qu5' III nàm 2019.
3. I(in toàn dOi ngt cong chü'c lam cong tác HO tjch dam bão dii
tiêu chuân theo quy dnh ciia Lut HOtich
- Ca quan thirc hin: Phông Tu pháp, Phông NOi vçi, UBND các x.
- Thai gian thirc hin: Ca nàm 2019
Tr ngày 01/01/2019 clii tuyn diing, b trI rni nhflng nguèi dü tiêu
chuân theo quy ctnh cüa Lut HO tch lam cong tác HO tjh ti TJBND các x.
Darn baa den tru'ó'c ngày 31/12/2019, 100% cOng chc lam cOng tác HO tch
trên dja bàn huyii dii tiêu chuân theo quy dnh cüa Lut HO tch.
4. Kirn tra cong tác dàng k5', quãn 15' III t!ch
- Kirn tra toàn bô ht sa, s luu t1iirc hin dng k5', quàn 15i HO tch nàrn
2018, cQp nht d 1iu HO tjch, sii diing phn rnêrn HO tch theo quy djnh ciia
Luat HO tjch và các vn bàn huóiig dan thi hành ti UBND các x dn nàrn
2019;
- Kirn ti-a vic khc phçtc theo các báo cáo k& qua kim ti-a s 65 /BCDKT ngày 27/8/2018, Báo cáo so 67 /BC-DKT ngày 3 1/8/2018, ye vic báo
cáo kêt qua klein ti-a cOng tác dàng k5', quán 15' HO tch Va cong tác chng
t1c tai UBND xã Long MOn. xã Thanh An huyn Minh Long.
- Thà'i gian thirc hin ki&n ti-a: Qu5' II narn 2019.
- Db'n vj du'o'c kiêm ti-a: UBND 05 x. (02 xi Long Môn, Thanh an
klein tra mó'i và kiêm tra khäc phiic kêt qua kiêrn ti-a nàm 2018; 03 x.: Long
Hip, Long Mai, Long So'n —kiern ti-a rnó'i, ket qua thrc hin nàm 2018)
III. T chfrc thu'c hiên:

1. Trách nhim cüa phông Tir pháp
- Tharn rnuu cho UBND huyn thành 1p Doànkirn tra và t chirc thu'c
hin vic kiêrn tra cOng tác dàng k, quàn 1 H tch ti UBND các x.
- Sau 1cirn tra xây dirng báo cáo kt qua ki&n tra g11 S& Tu' pháp và
UBND huyn.
- Chü trI, phi hgp vó'i CG Go' quan, dan v có lien quan và UBND các
x thçrc hin có hiu qua ni dung Kê hoch nay.
2. Trách nhiêm UBND các xã:
- TQp h9'p toàn b h so, s sách trong cOng tao dàng k, quán 1 h
tich nãrn 2018 dê phiic vu kiêrn tra.
- Xây dimg báo cáo kt qua thirc hin cong tác dàng ks', quãn 1' H tch
nàm 2018 (nêu c1i the nhüng thuan 19'i khó khàn, vuóng mac).
- Déi vó'i xi Thanli An và xà Long Môn: xây dirng báo cáo gOm 2 phan
(phan I : Báo cáo ket qua khàc ph1ic sau kiêrn tra cüa nàrn 2018; Phân II: báo
cáo ket qua thirc hin cOng tác däng ks', quán 1 H tjch thtxc hin nàrn 2018
ph1ic vii doàn kiêm tra nàrn 2019) và t.p h9? toàn b ho so' lien quan den ni
dung khàc phiic sau kiêrn tra, ho so' thic hin nàm 2018 dê Doàn kiêm tra.
- B trI dja dirn cho doàn ki&n tra lam vic, cü cOng chüc tric tip
lam viêc vó'i Doàn kiêm ti-a, dOng thà'i to rni diêu kin de doàn kiêrn ti-a
hoàn thành nhiêrn vu.
- ?h& h9p vó'i phông Tu pháp và cáo co' quan, do'n vj có lien quan
chü'c thii'c hin dung ni dung ke hoch nay.
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4. Kinh phi thii'c hin
Kinh phI tic hin du'ç'c UBND huyn giao trong ngun kinh phI
khOng t1r chü cüa phông Tu' pháp huyn nàrn 2019.
Ti-en day là K hoch thirc hin cong tác H tjch nàrn 2019 ti-en da bàn
huyn Mirth Long. Trong qua trInh triên khai thçrc hin có phát siuh, vuó'ng
inc cáo co' quan, don v và UBND cáo xä báo cáo ye UBND huyn dê kjp
thè'i xem xét, chi do giãi quyêt./.
]Vo'i n/ian:
- Sã' Tix pháp (Phàng HC-TP);
- CT, PCT UBND huyn;
- UBND cáo x;
- VPH: CPVP;
- Lu'u: VT.

