
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP    
 

Số:  2949  /STP-HCTP&BTTP 

V/v đăng ký khai sinh cho trẻ 

em sinh ra ở Trung Quốc về 

cư trú tại Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  13 tháng  8 năm 2020 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 57/TP ngày 30/7/2020 của Phòng Tư 

pháp huyện Chi Lăng đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho trẻ em 

sinh ra ở Trung Quốc. Về vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Trên cơ sở cam đoan của công dân: Phòng Tư pháp xác định nếu trẻ sinh 

ra tại Trung Quốc và chưa được đăng ký khai sinh thì việc đăng ký khai sinh 

được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ (đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt 

Nam). Theo đó: 

1. Về thẩm quyền đăng ký khai sinh: thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi trẻ đang cư trú. 

2. Về thủ tục đăng ký khai sinh: Do trường hợp trên không có giấy tờ 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ, do đó thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện theo quy định tại 

khoản 5 Điều 15, khoản 3 Điều 14 của Nghị định này (đăng ký khai sinh cho trẻ 

không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ). 

3. Về việc xác định quan hệ cha, mẹ con (trường hợp không có tranh 

chấp): được thực hiện theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản 

hướng dẫn thi hành về đăng ký nhận cha, mẹ, con.  

Sở Tư pháp hướng dẫn để Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng biết, thực hiện 

đảm bảo quyền lợi cho công dân./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Sơn 
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