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Kính gửi: ông Lưu Xuân Len 
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Sở Tư pháp nhận được đơn của ông Lưu Xuân Len về việc xin cải chính 

hộ tịch năm sinh. Trong đó có trình bày: ông đã được UBND thị trấn Bình Gia 

cấp lại Giấy khai sinh có ngày tháng năm sinh là 23/9/1958, nay ông muốn cải 

chính năm sinh từ năm 1958 thành 1959 để đúng thực tế năm sinh của ông và 

thống nhất với các giấy tờ như Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu.... 

Trên cơ sở xem xét đơn của công dân, đối chiếu quy định của pháp luật về 

hộ tịch, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (sau đây gọi tắt 

là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch của 

thì “ 2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông 

tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được 

thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công 

tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.” 

Đồng thời tại các khoản 1, 2 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 

số 123/2015/NĐ-CP có quy định về cải chính như sau:  

“1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót 

khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp 

hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác. 

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch 

hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.” 

Như vậy, nếu ông Lưu Xuân Len muốn thực hiện thủ tục cải chính năm 

sinh từ 1958 thành 1959 phải có căn cứ xác định có sai sót do lỗi của công chức 

làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Việc cải chính 

năm sinh trong Giấy khai sinh để hợp thức hóa, thống nhất thông tin với các hồ 

sơ, giấy tờ khác là trái với quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh theo 

quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và các quy định 

của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  
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Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ của ông khác với nội dung trong 

Giấy khai sinh thì ông có thể liên hệ với các cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ, giấy 

tờ đó để điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh theo 

quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 

Sở Tư pháp trả lời để ông Lưu Xuân Len nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTP huyện Bình Gia; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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