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V/v giải quyết Đơn đề nghị xin được
đăng ký khai sinh của bà Vũ Thị Trang

Kính gửi: Phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên
Sở Tư pháp nhận được Đơn đề nghị xin được đăng ký khai sinh của bà Vũ
Thị Trang, hiện đang sinh sống tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng
Yên, tỉnh Quảng Ninh (Đơn được đồng thời gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh Quảng Ninh, Phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên và UBND xã Cẩm La). Nội
dung Đơn, bà Trang có trình bày: Cha bà là Vũ Văn Thư, sinh năm 1965, làm
nghề chài lưới trên sông (không có nơi thường trú, tạm trú, không có giấy tờ tùy
thân), khi trưởng thành thì sống với mẹ của bà là Nguyễn Thị Lan, sinh năm
1959 cũng làm nghề chài lưới trên Vịnh Hạ Long (không có nơi thường trú, tạm
trú, không có giấy tờ tùy thân). Cha mẹ bà sinh được 04 người con là Vũ Văn
Chí, sinh năm 1984; Vũ Thị Huệ, sinh năm 1991; Vũ Văn Thắng, sinh năm 1994
và bà là Vũ Thị Trang, sinh năm 1996. Năm 2015, bà Trang lấy chồng là anh
Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại thôn Cẩm Lũy, xã
Cẩm La, thị xã Quảng Yên cũng làm nghề chài lưới. Do bà Trang không có nơi
thường trú, tạm trú, không có giấy tờ tùy thân nên không thể đăng ký kết hôn.
Sau khi lấy chồng, bà Trang về nhà chồng sinh sống đến ngày 22/9/2016 sinh
con trai là Nguyễn Mạnh Quân, bà Trang đã đăng ký khai sinh và làm thủ tục
nhận cha con cho con trai. Nay bà Trang tha thiết khẩn cầu cơ quan có thẩm
quyền của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên xem xét tạo điều kiện để bà được
đăng ký khai sinh.
Xét Đơn đề nghị trên của bà Vũ Thị Trang, Sở Tư pháp trao đổi một số
nội dung liên quan và đề nghị Phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên như sau:
1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015 và khoản
4 Điều 5 Luật Hộ tịch năm 2015:
- Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh;
- Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường
trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống.
2. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, căn cứ quy định trên và căn cứ
hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Văn bản số
1223/HTQTCT-HT ngày 16/12/2020 (photo gửi kèm), Sở Tư pháp đề nghị
Phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên tham mưu cho UBND thị xã Quảng Yên chỉ
đạo UBND xã Cẩm La (là nơi bà Trang đang sinh sống) thực hiện việc đăng ký
khai sinh cho bà Trang, cụ thể:
- Phối hợp các cơ quan có liên quan xác minh làm rõ thông tin về nhân
thân, nơi sinh, mối quan hệ gia đình, quá trình cư trú của bà Trang. Kết quả xác
minh được sử dụng làm căn cứ xác định thông tin đăng ký khai sinh (nội dung

Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản
1 Điều 14 của Luật Hộ tịch) của bà Trang.
- Trường hợp kết quả xác minh không xác định được mối quan hệ cha,
mẹ, con thì UBND xã Cẩm La vận dụng quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư
số 04/2020/TT-BTP hướng dẫn bà Trang lập văn bản cam đoan và xác định nội
dung khai sinh theo văn bản cam đoan, đồng thời giải thích rõ cho bà Trang về
trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về việc giải quyết Đơn đề nghị
xin được đăng ký khai sinh của bà Vũ Thị Trang; đề nghị Phòng Tư pháp thị xã
Quảng Yên nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (thay báo cáo);
- UBND thị xã Quảng Yên (phối hợp);
- UBND xã Cẩm La (để biết);
- Bà Vũ Thị Trang (để biết);
- Lưu: VT, HCTP.
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