
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1859 /STP-HCTP&BTTP Lạng Sơn, ngày  12  tháng 5  năm 2021 

V/v hướng dẫn đăng ký lại 

khai sinh cho công dân 

Dương Thị Hương 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 24/PTP ngày 28/4/2021 của Phòng 

Tư pháp huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến thực hiện thủ tục 

đăng ký lại khai sinh cho công dân Dương Thị Hương bị lừa bán sang trung 

Quốc từ năm 1997 đến năm 2020 mới trở về Việt Nam, hiện tại không có giấy tờ 

tùy thân và có yêu cầu đăng ký lại khai sinh tại UBND xã Nhất Hòa, huyện Bắc 

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

Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

hồ sơ đăng ký lại khai sinh bao gồm: “a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó 

có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó 

không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; 

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, 

tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của 

người đó;...”. 

Qua xem xét, trường hợp chị Dương Thị Hương có cha, mẹ là công dân 

Việt Nam, hiện mẹ đẻ của chị Hương là bà Lường Thị Bền vẫn đang sinh sống 

tại địa phương. Chị Hương là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc năm 1997 

và đã quay trở về sinh sống tại Việt Nam năm 2020 (đã có Bản án số 12/HS-ST 

ngày 27/01/1999 của TAND tỉnh xét xử vụ án này, trong đó có ghi nhận thông 

tin của chị Dương Thị Hương và mẹ đẻ là bà Lương Thị Bền). 

Để tạo điều kiện cho chị Dương Thị Hương có điều kiện tái hòa nhập, 

sinh sống và làm việc tại địa phương. Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp huyện 

Bắc Sơn chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Nhất Hòa trên cơ sở: Bản án số 12/HS-

ST, cam đoan của chị Dương Thị Hương, giấy tờ tùy thân và cam đoan của bà 

Lường Thị Bền (mẹ đẻ), Biên bản xác minh nhân thân của chị Dương Thị 

Hương ngày 13/4/2021 và các giấy tờ khác có liên quan... thực hiện việc đăng 

ký lại khai sinh cho công dân theo đúng quy định của Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. 

Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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