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V/v tip tiic trin khai thrc hin 
Lut h tjch và Dê an ca sâ d 1iu 

hO tjch din tCr trên dja bàn tinh 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Gia Lai, ngày .-i' -  tháng 9 näm 2019 

KInhgCri: 
- Các sâ, ban, ngành; 
- Uy ban than dan các huyn, thj xâ, thành phô. 

Thrc hin Lut h tjch näm 2014, D an cc, s& dir lieu h tjch din tr toàn 
quôc (diicic Bô tru&ng B Iii pháp phê duyt theo phãn cong cüa Thu ti.rcng ChInh 
phü t?i  Quyêt djnh so 2173/QD-BTP ngày 11/12/2015) và vn bàn so 3209/BTP-
HTQTCT ngày22/8/2019 cüa B Ti.r pháp ye vic day rn?nh  triên khai thijc hin 
Lut h tjch, De an Ccy s& dü 1iu h tjch din tü toàn quôc, Uy ban nhan dan tinh 
chi dto nhtr sau: 

1. Các si, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thànhph tip tic 
thirc hin nghiêm Kê hoach so 2840/KH-UBND ngày 22/6/2016 cUa Uy ban nhân 
dan tinh ye triên khai Dê an "Cci s& d& 1iu h tjch din tà toân quôc" trên dja bàn 
tinh Gia Lai. 

2. Sâ Tu pháp ph& hqp v&i S& Tài chInh tham muu Uy ban than dan tinh và 
hizcng dn các ca quan dàng k h tjch cap huyn tham mtru Uy ban nhân dan cap 
huyn bô trI kinh phI cho vic triên khai Lut h tjch theo dê nghj cüa B Tu pháp 
tai Cong van so 2739/BTP-KHTC ngày 23/7/20 19, bâo dam dung quy djnh. 

3. S& Tu pháp phi hcip vâi cac cci s& dào to và các dcn vj lien quan cüa 
B Tu pháp xây dirng ké hoch và to chirc các lap bôi dtrông nghip vi h tjch cho 
cong chüc lam cong tác h tjch cüa dja phuong, bão dam 100% cong chi'rc lam 
cong tác h tjch có chirng chi bôi duöng nghip vi1 h tjch tru6c ngày 01/01/2020. 

4. Các ca quan tip nhn và giái quyt thu tc hành chInh lien quan (Mn giy 
ti h tjch tuân thu quy djnh pháp 1ut h tjch, dc bit là quy djnh ye giá tr pháp 1 
cüa Giây khai sinh; chü dng phôi hçp xác minh thông tin trong tru&ng hqp thông 
tin nhãn than cüa Cong dan không thông nhât, không yêu câu nguai dan phái tâi co 
quan dáng k3 h tjch dê thirc hin vic dàng k li khai sinhlbô sung 1 ljch. 

5. Các c quan dà.ng k, quãn l h tjch, c.n tang cuäng thanh tra, kim tra, 
bâo dam giâi quyêt yêu câu däng k) h tjch ch.t che, dung quy djnh, dc bit là các 
vic thay dôi, cãi chInh h tjch; không giâi quyêt thay dôi, câi chInh hO tjch khi 
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khong có dü can cir pháp 1, chua xác minh cht ch, theo hixàng hqp thirc hóa h 
sa, giây t& cá nhãn. 

6. Các co quan clang k h tjch thirc hin các bin pháp bâo v thông tin cá 
nhân dã thu thp, hzu trc theo quy djnh pháp luât. 

Nhn &rçic van ban nay, yêu cu các ccc quan, dun vj, dja phuang trin khai 
thixc hin./. 

Noi nI,mn: 
- Nhtr trén; 
-BTupháp; 
- Chñ tich UBND tinh; 
- Chánh Van phóng UBND tinh; 
- UBND xA, phu&ng, thj trân; 
-Luu:VT,NC. 
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