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chính hộ tịch  

Kính gửi:  Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình 
 

 Sở Tư pháp nhận được Công văn số 37/PTP ngày 11/3/2021 của Phòng 

Tư pháp huyện Lộc Bình về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ cải chính hộ 

tịch. Về vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Về vấn đề cải chính hộ tịch đã được Luật Hộ tịch và các văn bản hướng 

dẫn thi hành quy định cụ thể, rõ ràng (Sở Tư pháp đã có chỉ đạo, hướng dẫn tại 

Công văn số 659/STP- HCTP&BTTP ngày 21/02/2019 về việc chấn chỉnh, nâng 

cao hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực). Pháp luật về đăng ký, quản lý hộ 

tịch có quy định khác nhau về việc xác định thông tin quê quán của công dân 

theo từng thời kỳ. Do đó, dẫn đến có những trường hợp thông tin về quê quán 

của cha, mẹ, con; anh, chị, em ruột trong cùng một gia đình không giống nhau. 

Đây là yếu tố lịch sử, hiện tại không có quy định nào của pháp luật về hộ tịch 

cho phép cải chính trong trường hợp này. 

Do đó liên quan đến việc giải quyết yêu cầu cải chính thông tin quê quán 

của công dân, Phòng Tư pháp cần thực hiện hoặc hướng dẫn UBND cấp xã xác 

định được cụ thể có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc lỗi 

của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Đối với các thông tin được đăng ký đúng 

theo quy định của pháp luật về hộ tịch (tại thời điểm đăng ký), không có căn cứ 

chứng minh, xác định được sai sót thì không có cơ sở để giải quyết yêu cầu cải 

chính thông tin quê quán.  

Trong trường hợp công dân gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình 

thực hiện các thủ tục hành chính khác thì Phòng Tư pháp phối hợp, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng quy định. Trường hợp không giải quyết 

được thì tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên để phối hợp, hướng dẫn. 

 Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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