
 

 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 4641 /STP-HCTP&BTTP Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11  năm 2021 

V/v hướng dẫn thay đổi tên của  

bà Nguyễn Thị Mầm 

 

  

Kính gửi:  Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng 

 

Trả lời Công văn số 76/TP-HT ngày 18/11/2021 của Phòng Tư pháp 

huyện Hữu Lũng về việc xin ý kiến thay đổi chữ đệm và tên của bà Nguyễn Thị 

Mầm; trên cơ sở Đơn và hồ sơ của bà Nguyễn Thị Mầm, Sở Tư pháp có ý kiến 

như sau: 

Quyền thay đổi tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có) là quyền dân sự của 

công dân đã được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Tại điểm a khoản 1 

Điều 28 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “cá nhân có quyền yêu cầu cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp 

người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia 

đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”. Điều 26 Luật Hộ tịch 

năm 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch gồm thay đổi họ, chữ đệm và tên 

của cá nhân trong nội dung đăng ký khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy 

định của pháp luật dân sự. 

Trên cơ sở nội dung Công văn số 76/TP-HT ngày 18/11/2021 của Phòng 

Tư pháp huyện Hữu Lũng; Đơn, Giấy cam đoan của bà Nguyễn Thị Mầm có xác 

nhận của người làm chứng và các giấy tờ kèm theo, Sở Tư pháp thấy yêu cầu 

thay đổi tên của bà Nguyễn Thị Mầm là có cơ sở. 

Sở Tư pháp gửi Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng để tham khảo./. 

 

  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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