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Số: 6553/STP-HCTP&BTTP          Lạng Sơn, ngày 28  tháng 9 năm 2022 

V/v trả lời Đơn đề nghị giải quyết 

việc đăng ký khai sinh cho con 

 

 

Kính gửi: Ông Triệu Tiến Dũng.  

Trú tại: Thôn Khuổi Trang, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Tư pháp nhận được Đơn đề nghị giải quyết việc đăng ký khai sinh cho 

con của ông Triệu Tiến Dũng, sinh năm 1990, trú tại: Thôn Khuổi Trang, xã 

Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Qua xem xét, Sở Tư pháp trả lời 

như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì: “Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà 

có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 

trú của cha hoặc mẹ kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng 

ký nhận cha, mẹ, con”. 

Khoản 1 Điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định: “Trường hợp nam, 

nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người 

con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên 

hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng 

ký nhận cha, mẹ, con. 

Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì phần khai về 

người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ. Nếu 

không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì ghi theo thông 

tin do người cha cung cấp; người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình 

cung cấp”. 

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin ông Triệu Tiến Dũng cung cấp 

trong Đơn, Ông có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, con 

tại UBND cấp xã nơi ông cư trú. Thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết 

được thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 15; khoản 1 Điều 16 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP và quy định của pháp luật hộ tịch có liên quan. 

Sở Tư pháp trả lời để ông Triệu Tiến Dũng biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- PTP huyện Tràng Định (để chỉ đạo); 

- UBND xã Vĩnh Tiến (để thực hiện); 

- Lưu: VT; HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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		2022-09-29T08:56:33+0700


		2022-09-29T08:57:01+0700




