
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 02/KL-

STP NGÀY 12/7/2022 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Văn bản số 1263/STP-TTr ngày 25/8/2022 của Sở Tư pháp) 

Số 

kiến 

nghị  

KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP 

XỬ LÝ  

Đã 

thực 

hiện 

xong  

Thực 

hiện 

chưa 

xong  

Kết quả thực hiện  

I UBND huyện Kon Rẫy 

1 Chỉ đạo Phòng Tư pháp nghiêm túc 

rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc 

phục những thiếu sót, hạn chế trong 

công tác nghiệp vụ về công tác hộ 

tịch đã nêu trên; chỉ đạo Phòng Tư 

pháp tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật về hộ tịch, 

chứng thực trên địa bàn; tăng 

cường công tác tập huấn, quán triệt 

các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến các lĩnh vực hộ tịch, 

chứng thực để trao đổi, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc để công tác hộ 

tịch, chứng thực đạt hiệu quả tốt 

hơn trong thời gian tới. 

1  Công văn số 820/UBND-NC 

ngày 26/7/2022 của UBND 

huyện Kon Rẫy; Biên bản số 

05/BB-TP ngày 29/7/2022 

của Phòng Tư pháp huyện 

Kon Rẫy 

2  Quan tâm, bố trí thêm biên chế cho 

Phòng Tư pháp để tiếp tục thực 

hiện tốt nhiệm vụ trong công tác Tư 

pháp nói chung và công tác hộ tịch, 

chứng thực tại địa phương nói 

riêng. 

1  Trong năm 2022, UBND 

huyện đã xây dựng, đăng ký 

tuyển dụng 01 chỉ tiêu (vị trí 

việc làm) để bố trí làm việc 

tại Phòng Tư pháp huyện và 

hiện đang chờ kết quả thi 

công chức năm 2022 do tỉnh 

tổ chức  

II Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy 

1 Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

năm 2021: Một số trang trong Sổ 

người đi đăng ký chưa ký và ghi rõ 

họ tên và Sổ chưa đóng dấu giáp lai 

và khóa sổ theo quy định 

1   

2 Trích lục thay đổi hộ tịch số 

116/TLTĐHT ngày 6/7/2021 của 

UBND huyện xác nhận Y OANH 

(nơi cư trú: thôn 5, xã Đăk Tơ 

Lung, huyện Kon Rẫy) được thay 

đổi họ của cha trong Giấy khai sinh 

từ A Miên thành U Miên, với lý do 

trong Tờ khai là "gia đình có sai sót 

thay đổi khớp hồ sơ học bạ đi học 

của con, có nguyện vọng thay đổi" 

1   



2 

 

là không đúng quy định (đây thuộc 

trường hợp cải chính hộ tịch chứ 

không phải thay đổi hộ tịch) 

3  Trích lục cải chính hộ tịch số 

22/TLCCHT ngày 23/3/2021 của 

UBND huyện xác nhận Y Mèo (trú 

tại thôn Tu Krối, xã Đăk Kôi, huyện 

Kon Rẫy) được cải chính tên mẹ 

trong Giấy khai sinh: Hồ sơ thiếu 

Tờ khai. Tương tự, trích lục cải 

chính hộ tịch số 29/TLCCHT ngày 

25/03/2021 và số 46/TLCCHT 

ngày 26/03/2021 

1   

4 Một số hồ sơ trích lục thay đổi, cải 

chính, xác định lại dân tộc đều 

thiếu văn bản thông báo đến UBND 

cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước 

đây để ghi vào Sổ hộ tịch 

1   

5 Tham mưu UBND huyện Kon Rẫy 

báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 

thanh tra bằng văn bản gửi về Sở 

Tư pháp 

1  Báo cáo số 388/BC-UBND 

ngày 17/8/2022 của UBND 

huyện Kon Rẫy 

 TỔNG CỘNG 7   
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