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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: 888/STP-HCTP 

V/v hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết 

thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em 

có tên đệm viết bằng tiếng nước ngoài 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Quảng Ninh, ngày 07 tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 258/TP ngày 27/8/2021 của Phòng Tư 

pháp thành phố Hạ Long về việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đối với trường 

hợp của bà Nguyễn Thị Hương Giang (quốc tịch Việt Nam, đã đăng ký kết hôn 

với ông Ahmadpour Babak có quốc tịch Iran) đề nghị đăng ký khai sinh cho con 

gái với các thông tin về họ, chữ đệm, tên: Ahmadpour Helen Trinh. Xét đề nghị 

trên của Phòng Tư pháp thành phố, Sở Tư pháp hướng dẫn như sau:  

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 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, thì: “Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo 

thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện 

trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc 

không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán”. 

Mặt khác, tại Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Cá nhân có 

quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác 

định theo họ, tên khai sinh của người đó. Họ của cá nhân được xác định là họ 

của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa 

thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định 

được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ. Việc đặt tên bị hạn 

chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác 

hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Tên của công dân 

Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt 

tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ”. 

2. Như vậy, các quy định pháp luật hiện hành nêu trên đều chưa có quy 

định cụ thể về chữ đệm, chỉ quy định “Tên của công dân Việt Nam phải bằng 

tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng 

một ký tự mà không phải là chữ”.  

Để tháo gỡ vướng mắc trên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Văn 

bản số 709/HTQTCT-HT ngày 25/4/2016 (photo gửi kèm), trong đó tại mục 8  

Văn bản trên đã hướng dẫn về đặt tên cho công dân Việt Nam khi đăng ký khai 

sinh đối với trường hợp trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước 

ngoài hoặc với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà khi đăng ký khai 

sinh, cha mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì cơ quan đăng ký hộ tịch 
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vận dụng quy định nêu trên để hướng dẫn công dân đặt tên cho con là tên Việt 

Nam hoặc tên ghép giữa tên Việt Nam và tên nước ngoài. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn của Sở Tư pháp; xin gửi Phòng Tư pháp 

thành phố Hạ Long nghiên cứu, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (thay báo cáo); 

- Lưu: VT, HCTP. 

KT. GIÁM Đ C 

PHÓ GIÁM Đ C 

 

 

 

Huỳnh Thị Mai Anh 
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