
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:1876 /STP-HCTP&BTTP Lạng Sơn, ngày 02  tháng  6  năm 2020 

V/v triển khai Nghị định số 

16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

của Chính phủ 

 

  
  Kính gửi:  

    - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 576/BTP-HTQTCT ngày 21/02/2020 của Bộ Tư 

pháp về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ; Công văn số 787/VP-NC ngày 05/3/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao 

động của cơ quan, đơn vị về các nội dung của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02/2020 của Chính phủ và quy định của pháp luật về quốc tịch Việt 

Nam có liên quan, trong đó cần lưu ý một số điểm mới quan trọng của Nghị 

định số 16/2020/NĐ-CP như sau: 

Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định: Kể 

từ ngày Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy 

bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, 

giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người đó 

không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam. Vì vậy nếu những người này 

vẫn cố tình sử dụng những giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt 

Nam (Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam...) để 

chứng minh quốc tịch Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 

của Nghị định này. 

Thứ hai, tại Điều 5 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định về việc sử 

dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong 

quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam như sau: Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân 
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Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên có quy định khác. 

Do đó theo quy định trên, kể từ ngày 20/3/2020 trên tất cả các giấy tờ có 

mục ghi “quốc tịch” do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho 

công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chỉ được ghi “quốc tịch 

Việt Nam”; tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ 

trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên có quy định khác. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ 

chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức 

phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 

16/2020/NĐ-CP đến nhân dân trên địa bàn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

đề nghị trao đổi với Sở Tư pháp để được tổng hợp, hướng dẫn. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

 


		2020-06-03T11:17:15+0700


		2020-06-03T11:17:46+0700




