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CHỈ THỊ
Về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 
về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

_____________________

Ngày 27 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2005/NĐ-
CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2006, thay thế 
Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 trong đó có nhiều điểm 
mới như việc phân cấp quản lý và đăng ký hộ tịch, đặc biệt là đơn giản thủ tục hành 
chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục 
hành chính.

Để triển khai thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà 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 đình 
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 định của pháp luật về đăng ký và 
quản lý hộ tịch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các 
cấp trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của công dân.

b) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý hộ 
tịch đối với UBND quận, huyện và UBND xã, phường; có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch trên địa bàn thành phố.

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi nói chuyện chuyên đề, các 
cuộc thi tìm hiểu nhằm nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tư 
pháp hộ tịch, qua đó tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký hộ tịch 
đúng quy định.

d) Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện tốt công tác trợ giúp 
pháp lý về hộ tịch cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em ở các xã 
miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.



đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí in 
ấn các sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ 
kịp thời yêu cầu đăng ký hộ tịch của nhân dân.

e) Giúp UBND thành phố tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị 
định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện xác định biên chế cần thiết 
cho Phòng Tư pháp quận, huyện; tổ chức rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ tư pháp - 
hộ tịch tại xã, phường bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về cán bộ, 
công chức và Điều 81 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án cải cách thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để 
thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Giao Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp nghiên 
cứu xây dựng Đề án Tin học hoá trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

4. Sở Tài chính chủ trì, làm việc với các cơ quan liên quan đề xuất UBND 
thành phố về việc áp dụng mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố để 
trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

5. UBND các quận, huyện: 

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức, thực hiện 
công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường. Định kỳ tổ chức 
đánh giá, tổng hợp và báo cáo tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương 
theo chế độ thông tin, báo cáo quy định. 

- Trang bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ Phòng tư pháp có đủ trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch.

- Chỉ đạo UBND xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
đến từng hộ gia đình về quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác đăng ký hộ 
tịch; điều chỉnh và niêm yết công khai các thủ tục đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền 
theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; Tiếp nhận và thông báo miễn phí việc tìm kiếm cha mẹ của trẻ 
em bị bỏ rơi theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 
12 năm 2005 của Chính phủ.

7. Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 24/2000/CT-UB ngày 25 tháng 12 năm 
2000 của UBND thành phố về chấn chỉnh công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 



 Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, Thủ 
trưởng các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình 
thực hiện, có phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
để theo dõi chỉ đạo./.
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