UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /PTP

TP. Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v trả lời công dân về hồ sơ đề nghị
cải chính hộ tịch

Kính gửi: Ông Lưu Đăng Đức và bà Lộc Hải Miên
Địa chỉ tại số nhà 112, đường Phai Luông, khối Đại Thắng, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 28/4/2022, phòng Tư pháp thành phố nhận được hồ sơ đề nghị được
cải chính năm sinh trong giấy khai sinh từ Lưu Đăng Thơ, sinh ngày 18/6/1980
thành Lưu Đăng Thơ, sinh ngày 15/6/1980 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
thành phố. Sau khi xem xét hồ sơ, phòng Tư pháp thành phố trả lời như sau:
Theo thông tin tại thành phần hồ sơ do công dân cung cấp gồm: Giấy
giới thiệu số 06/GT ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng;
Giấy khai sinh bản sao do Ủy ban nhân dân thị xã Lạng Sơn cấp ngày
30/7/1980; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở GD&ĐT cấp ngày
01/10/1996; Sơ yếu lý lịch tự thuật; Đơn xin cấp Giấy khai sinh ngày 22/4/2022;
Giấy chứng nhận sức khỏe ngày 29/5/2001; Giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH
(tạm thời) ngày 14/6/1999 của Trường PTTH Việt Bắc.
Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ đăng ký lại giấy khai sinh của ông Lưu
Đăng Thơ do UBND phường Chi Lăng cấp, phòng Tư pháp nhận thấy việc
UBND phường Chi Lăng thực hiện đăng ký lại giấy khai sinh cho ông Lưu
Đăng Thơ là đúng theo quy định của pháp luật, không có sai sót về thông tin
ngày sinh trên giấy khai sinh số 145, ngày đăng ký 11/5/2018.
Việc ông Lưu Đăng Đức và bà Lộc Hải Miên nộp hồ sơ đề nghị cải
chính ngày sinh cho ông Lưu Đăng Thơ với các thành phần hồ sơ nêu trên, đối
chiếu với quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ tịch quy định "Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc
chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ
tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của
công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch." thì
chưa có đủ căn cứ để chứng minh việc UBND phường Chi Lăng thực hiện việc
đăng ký khai sinh cho ông Lưu Đăng Thơ là có sai sót về thông tin đề nghị cải
chính.
Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ
Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số
123/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ, thì việc cải chính hộ tịch chỉ
được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch, không cải chính

nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin
trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.
Từ những căn cứ trên, việc Ông Lưu Đăng Đức và bà Lộc Hải Miên nộp
hồ sơ đề nghị cải chính năm sinh tại giấy khai sinh của ông Lưu Đăng Thơ cho
phù hợp với các giấy tờ cung cấp ngày 28/4/2022 là không có cơ sở xem xét giải
quyết theo quy định của pháp luật.
Phòng Tư pháp thành phố trả lời Ông Lưu Đăng Đức và bà Lộc Hải
Miên được biết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Tư pháp (b/c);
- CT, PCT UBND TP (b/c);
- Đ/c Trưởng BPTN&TKT TP;
- UBND phường Chi Lăng;
- Lưu VT.
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