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    Uông Bí, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

  V/v trả lời câu hỏi của công dân 

trên Trang thông tin điện tử Thành phố 
 

 

Theo Công văn số 203/TTVH ngày 11/11/2020 của Trung tâm Truyền 

thông và Văn hóa thành phố về việc trả lời câu hỏi của công dân trên Trang 

thông tin điện tử Thành phố. Phòng Tư pháp thành phố Uông Bí trả lời công dân 

Nguyễn Văn Ba, cư trú tại tổ 5, khu 8, phường Thanh Sơn như sau: 

Tại thời điểm đăng ký khai sinh cho cháu Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 

16/10/2003 được thực hiện theo Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 

của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và Thông tư số 12/1999/NĐ-CP ngày 

25/6/1999 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (chưa có 

quy định về việc xác định quê quán trong nội dung khai sinh). Nhưng theo 

Quyết định số 1203-QĐ/TP-HT ngày 26/12/1998 tại mục chú thích có hướng 

dẫn về cách ghi quê quán: “Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ 

cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác 

định được cha, mẹ đẻ, thì để trống”.  

Nếu quê quán trong khai sinh của con gái ông được xác định theo nơi sinh 

trưởng của cha đẻ thì việc xác định đó đã đúng với biểu mẫu được ban hành. 

Tuy nhiên, trong trường hợp mục quê quán trong giấy khai sinh của con gái ông 

được xác định không theo nơi sinh trưởng của cha đẻ thì có thể xác định là “có 

sai sót” trong nội dung đăng ký khai sinh. Ông có thể thực hiện thủ tục cải chính 

từ quê quán theo nơi sinh của con gái ông sang quê quán của người cha, được 

thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Hộ tịch năm 2014: “Cải 

chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin 

hộ tịch của cá nhân  trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.  

Về thẩm quyền: Hiện nay, con gái ông đã trên 14 tuổi. Thuộc thẩm quyền 

đăng ký cải chính hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại 

khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể như sau: “Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm 

quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 

tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc”. 

 Phòng Tư pháp thành phố thông báo cho công dân đến Trung tâm hành 

chính công lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch để được hướng dẫn giải quyết theo quy 

định. 

  Phòng Tư pháp thành phố Uông Bí trả lời công dân biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố (b/c); 

- Trung tâm TT&VH Tp; 

- Ông Nguyễn Văn Ba (biết); 

- Lưu: TP. 
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