
 

 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2972 /STP-HCTP&BTTP Lạng Sơn, ngày  09  tháng 8  năm 2021 

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch 

đăng ký nhận mẹ con 

 

  

  Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

 Sở Tư pháp nhận được Công văn số 39/PTP ngày 03/8/2021 của Phòng 

Tư pháp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến giải quyết hồ sơ 

đăng ký nhận cha, mẹ con của bà Lành Thị Hà, trú tại Thôn Phật Chỉ, xã Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Tại khoản 4 Điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ 

Tư pháp quy định: “Trường hợp con do người vợ sinh ra hoặc có thai trong thời 

kỳ hôn nhân nhưng vợ hoặc chồng không thừa nhận là con chung hoặc người 

khác muốn nhận con thì do Tòa án nhân dân xác định theo quy định pháp luật. 

Trường hợp Tòa án nhân dân từ chối giải quyết thì cơ quan đăng ký hộ tịch 

tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được 

cha hoặc đăng ký nhận cha, con, hồ sơ phải có văn bản từ chối giải quyết của 

Tòa án và chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 của Thông tư này”. 

Do đó, trường hợp bà Lành Thị Hà muốn nhận con, đề nghị Phòng Tư pháp 

hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020. 

Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp hướng dẫn công dân thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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