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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TƯ PHÁP         
        

Số:  491  /STP-HCBTTP 

V/v phúc đáp văn bản xin ý kiến 

 giải quyết một số khó khăn, vướng mắc 

trong đăng ký hộ tịch của công dân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Lai Châu, ngày  17  tháng  6  năm 2019 

 

                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ 

 

Ngày 13/6/2019 Sở Tư pháp Lai Châu nhận được Công văn số 439/UBND-
TP ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ về việc xin ý kiến 
giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong đăng ký hộ tịch của công dân. Sau 
khi xem xét nội dung công văn của UBND huyện Phong Thổ và đối chiếu với 
quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Theo như dữ liệu thông tin trong nội dung Công văn số 439/UBND-TP của 
UBND huyện Phong Thổ thì UBND huyện Phong Thổ xin ý kiến về trình tự, thủ 
tục đăng ký khai sinh cho trẻ em được sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt 
Nam. 

Tuy nhiên, trong nội dung Công văn chưa thể hiện rõ 03 người con của ông 
Lý A Phá và bà Giàng Thị Xế đã được đăng ký khai sinh ở nước ngoài chưa?.  

Trong trường hợp 03 người con của ông Lý A Phá và bà Giàng Thị Xế 
chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài mà về cư trú tại Việt Nam thì hiện nay 
pháp luật hộ tịch đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ 
em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt 
Nam. 

Cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 16, Điều 36 Luật Hộ tịch; Điều 9, 
Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Điều 6 Thông tư số 
15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 
thì người đi đăng ký khai sinh phải xuất trình và nộp các giấy tờ sau: 

1. Giấy tờ phải xuất trình: 

- Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ 
căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan 
có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. 

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. 

- Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình 
giấy chứng nhận kết hôn. 

- Xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam như: giấy 
tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ 
có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, 
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nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ 
em đang cư trú tại Việt Nam. 

2. Giấy tờ phải nộp: 

- Tờ khai theo mẫu quy định; 

- Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 
cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con (nếu 
có). Trường hợp không có Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài 
và quan hệ mẹ - con thì thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo thủ tục 
đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha và mẹ. 

Như vậy, theo quy định trên căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ do người đi đăng ký 
khai sinh xuất trình và nộp công chức làm công tác hộ tịch thực hiện như sau : 

- Nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác 
hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; Công chức làm công tác hộ tịch, 
người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký 
khai sinh. 

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần 
bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận. 

- Nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà 
không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ 
sơ. 

Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi 
rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. Nếu không đồng ý 
với việc từ chối, người yêu cầu đăng ký hộ tịch có quyền khiếu nại theo quy 
định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp đối với nội dung xin ý kiến giải quyết 
một số khó khăn, vướng mắc trong đăng ký hộ tịch của công dân do UBND 
huyện Phong Thổ gửi xin ý kiến. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp 
hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định /. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Lưu : VT, HCBTTP. 
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