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Thực hiện Kế hoạch số 853/KH-STP ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Nam Định về việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã 

năm 2021. Tuy nhiên đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp nên Sở Tư pháp không tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021. Để 

đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra, Phòng Tư pháp cung cấp bộ tài liệu bồi dưỡng 

nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác Tư pháp cho công chức Tư pháp - 

 Hộ tịch các xã, thị trấn. 

Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ gồm có các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Những điểm mới cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Một số nội dung cơ bản trong 

công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND và UBND cấp xã. 

Chuyên đề 2: Nghiệp vụ về chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ về cải chính hộ tịch. 

Chuyên đề 4: Nghiệp vụ về giải quyết nuôi con nuôi trong nước. 

Chuyên đề 5: Nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở. 

Chuyên đề 6: Nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

(Gửi kèm bộ tài liệu) 

Phòng Tư pháp huyện đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch nghiên cứu thực hiện nội dung trên. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp 

huyện để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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