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Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

Thời gian qua, Sở Tư pháp nhận được nhiều ý kiến phản ánh, đề nghị 

hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo 

tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 

số 123/2015/NĐ-CP, người yêu cầu đăng ký khai tử không cung cấp được giấy 

tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp 

lệ chứng minh sự kiện chết. Về vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 

của Bộ Tư pháp thì: “1. Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, 

không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 

2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải 

cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết. 

2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không có giấy tờ, tài liệu, 

chứng cứ chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc giấy tờ, tài liệu, 

chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký 

hộ tịch từ chối đăng ký khai tử.”. 

Như vậy, đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu 

(không giới hạn thời gian) mà không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy 

báo tử, thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, 

chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng 

minh sự kiện chết, ví dụ: hồ sơ, lý lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị 

nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận có ghi nhận thông tin liên quan đến việc 

tử vong; Biên bản xác minh tai nạn, Giấy chứng nhận mai táng, Hợp đồng hỏa 

táng, văn bản xác nhận của chính quyền, công an địa phương...), các giấy tờ, tài 

liệu này cần được cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin đúng sự thật. 

Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ 

như: Gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ 

người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin có liên quan 

đến người chết, sự kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ 

tịch kiểm tra, xác minh, khẳng định được tính xác thực và lập Biên bản xác minh 
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thì có thể vận dụng coi là căn cứ để thực hiện việc đăng ký khai tử (lưu ý 

người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh 

được các thông tin về họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết).  

Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không cung cấp được giấy tờ, 

tài liệu, chứng cứ chứng minh theo quy định trên hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ 

không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ 

chối đăng ký khai tử. 

Sở Tư pháp để Phòng Tư pháp các huyện, thành phố nghiên cứu, triển 

khai hướng dẫn, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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