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Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc  

Ngày 25/6/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 188/TP ngày 

23/6/2020 của Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc xin ý kiến đăng ký lại khai sinh 

của bà Nông Thị Mụ. Để có đủ cơ sở hướng dẫn việc đăng ký lại khai sinh, ngày 

08/7/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2443/STP-HCTP&BTTP gửi Công 

an tỉnh đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh tính xác thực của CMND do bà Mụ 

cung cấp. Kết quả cho thấy Giấy CMND số 080787269 do Công an tỉnh Lạng 

Sơn cấp ngày 10/10/1985, mang tên Nông Thị Mụ, sinh ngày 15/4/1940 là 

CMND được Công an tỉnh Lạng Sơn cấp lại lần 01.  

Về việc đăng ký khai sinh cho bà Nông Thị Mụ, Sở Tư pháp có ý kiến 

như sau:  

1. Về xác định loại đăng ký khai sinh 

Theo hồ sơ Phòng Tư pháp Cao Lộc cung cấp chưa rõ việc đăng ký khai 

sinh cho bà Nông Thị Mụ là đăng ký lại hay đăng ký mới (Tờ khai đăng ký lại 

khai sinh nhưng công dân không cung cấp được thông tin đã đăng ký khai sinh 

trước kia). Do đó căn cứ giấy tờ, lời khai và cam đoan của công dân Phòng Tư 

pháp Cao Lộc cần tra cứu trong hệ thống lưu trữ sổ hộ tịch tại địa phương để xác 

định rõ đây là trường hợp đăng ký lại khai sinh hay đăng ký khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. 

2. Về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục đăng ký 

Trường hợp đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Trường hợp đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo quy định tại các 

Điều 24, 25, 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

và các Điều 9, 10, điểm d khoản 3 Điều 31 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

3. Về Quốc tịch: theo quy định tại Quyết định số 143-CP ngày 09/8/1976 

của Hội đồng Chính phủ về việc cấp Giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước 

(văn bản áp dụng tại thời điểm cấp CMND số 080787289 cho bà Mụ) thì bà 
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Nông Thị Mụ đã có quốc tịch Việt Nam. Phòng Tư pháp cần xem xét hồ 

sơ và xác minh thực tế, nếu trường hợp bà Mụ cư trú ổn định tại địa phương từ 

trước đến nay và không có cơ sở xác định bà Mụ bị mất quốc tịch Việt Nam theo 

Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông tin về quốc tịch khi đăng ký khai 

sinh cho bà được xác định là Quốc tịch Việt Nam, tránh tình trạng làm phát sinh 

các thủ tục hành chính khác, gây phiền hà cho người dân. 

4. Phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh nếu 

không xác định được thì để trống theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 

số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ. 

Sở Tư pháp hướng dẫn để Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc giải quyết, đảm 

bảo quyền lợi cho công dân. 

(Gửi kèm là: Văn bản số 3416/CAT-PC06 ngày 29/7/2020 của Công an 

tỉnh Lạng Sơn và chứng minh thư nhân dân (bản chính) của bà Nông Thị Mụ)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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