
 

  UBND TỈNH NINH THUẬN 

                SỞ TƯ PHÁP 

         

       Số:    565   /STP-NV2 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          

Ninh Thuận, ngày   26    tháng 3 năm 2019 

V/v trả lời thư hỏi của bà 

Nguyễn Minh Thành. 

 

                                                                                

          Kính gửi: Bà Nguyễn Minh Thành, cụ ngụ tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. 

 

 Tiếp nhận Công văn số 1074/VPUB-KTTH ngày 18/3/2019 về việc trả lời trên 

chuyên mục HỎI – ĐÁP trên cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận câu hỏi của bà 

Nguyễn Minh Thành (cư ngụ: xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận): 

“Cuối năm 2016, tôi có xin xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã Phước Hải, 

huyện Ninh Phước để đăng ký kết hôn. Nhưng do thời gian đó chồng tôi bận nhiều 

công việc nên chưa có thời gian để đăng ký được, đến nay giấy đã hết hạn (6 tháng). 

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được nộp lại giấy cũ và xin cấp lại giấy xác 

nhận mới để đăng ký lại theo điều 22 khoản 3 ND 123 năm 2015 của Chính phủ 

không?”. 

Sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan; Sở Tư pháp trả lời như 

sau: 

Tại khoản 6 Điều 22 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: 

“Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với 

người khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo 

quy định tại Điều 23 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì phải nộp lại Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó”.  

Theo đó, trong trường hợp này, để được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân, bà phải đến UBND xã Phước Hải, huyện Ninh Phước làm lại thủ tục xin cấp 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

đã được cấp trước đây. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp gửi đến bà Nguyễn Minh Thành được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để biết); 

- Lưu: VT, NV2. 

GIÁM ĐỐC 

                    

                                                                        

 

 

                                

                     

Đào Trọng Định 
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