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CHỈ THỊ 
V/v triển khai thực hiện Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP, 

ngày 18/5/2007 của Chính phủ 'Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký' trên địa bàn huyện 

 
 

Để thực hiện tốt Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP, ngày 18/5/2007 của Chính phủ. Nhằm 
phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, 
đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn qua việc
phân cấp thực hiện theo Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP, UBND huyện Bát Xát Chỉ thị UBND các 
xã, thị trấn các cơ quan có liên quan thực hiện tốt một số việc sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm 
túc Kế hoạch số: 41/KH-UBND, ngày 25/6/2007 của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực 
hiện Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên 
truyền những nội dung cơ bản của Nghị định này tới tất cả cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên 
chức và các tầng lớp nhân dân học tập, thực hiện. 

2. UBND các xã, thị trấn: Triển khai, quán triệt nghiêm túc nội dung của Nghị định số: 
79/2007/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã học tập, thực hiện. 
Bố trí cán bộ có đủ trình độ năng lực để tiếp nhận yêu cầu chứng thực, phân công Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch làm công tác ký chứng thực, đảm bảo các yêu cầu về trang thiết bị, sổ sách, biểu 
mẫu theo quy định về pháp luật chứng thực. 

3. Đối với Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  huyện: Chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời đối với Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch số: 41/KH-UBND, ngày 
25/6/2007 của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị định số: 79/2007/NĐ-CP,
ngày 18/5/2007 của Chính phủ. 

4. Giao cho Phòng Tư pháp huyện: Tham mưu, giúp UBND huyện về công tác quản lý và 
hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực trên địa bàn huyện: Xây dựng chương trình, kế hoạch, đôn 
đốc, kiểm tra thường xuyên, định kỳ các xã, thị trấn, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND 
huyện và các cơ quan theo quy định. 

5. Yêu cầu trong quá trình tác nghiệp tiếp nhận, thụ lý giải quyết việc cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Phòng Tư pháp và UBND các xã, 
thị trấn phải nghiêm túc thực hiện đúng quy định. Nghiêm cấm việc gây phiền hà, sách nhiễu, cố 
ý làm trái quy định. Trường hợp nào vi phạm thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 
khai thực hiện Chỉ thị này./. 
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