ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Số: 2607 /UBND-NC
V/v quán triệt thực hiện
chứng thực sơ yếu lý lịch

Kính gửi:
- Trưởng phòng Tư pháp;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 873/HTQTCT-CT, ngày 25/8/2017 của Cục Hộ
tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp và Công văn số 1086/STP-HCTP,
ngày 31/8/2017 về việc quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch, Chủ tịch
UBND huyện yêu cầu:
1. Trưởng phòng Tư pháp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán
triệt, triển khai nghiêm túc Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, ngày 16/02/2015 của
Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng
thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
2. Kể từ nay trở đi, khi chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công
dân tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp
luật, chính sách quy định ... của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch
của công dân; chỉ thực hiện việc chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ
yếu lý lịch theo quy định tại Mục 3 (từ Điều 23 đến Điều 26 của Nghị định số
23/2015/NĐ-CP).
2. Giao Trưởng phòng Tư pháp huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực
hiện nội dung Công văn này./.
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