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 Tiếp nhận Công văn số 1719/STTT-TTCNTTTT ngày 14/7/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của Bà Nguyễn Thị 

Yến Chi, địa chỉ: Thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Chi và các văn bản pháp luật hộ 

tịch có liên quan; Sở Tư pháp trả lời nội dung bà Chi hỏi như sau: 

 Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và 

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 việc ủy quyền đăng ký 

hộ tịch:  

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật 

hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác 

thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng 

ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng 

một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, 

không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại. Việc ủy quyền phải lập thành 

văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được 

ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 

quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.  

 Theo đó, việc bà Chi được uỷ quyền để thay cậu bà thực hiện yêu cầu 

đăng ký các việc hộ tịch là đúng quy định pháp luật về hộ tịch. 

 Tuy nhiên, căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BTP: kể từ ngày 

01/01/2016, không cấp lại bản chính Giấy khai sinh, chỉ quy định việc đăng ký 

lại khai sinh và trích lục bản sao Giấy khai sinh. 

 Do đó, yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh không thực hiện được. 

Nhưng nếu việc khai sinh của cậu bà có thể hiện trong Sổ khai sinh, hiện được 



lưu tại cơ quan đăng ký hộ tịch thì sẽ được cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh. 

Giấy tờ phải nộp khi yêu cầu cấp bản sao trích lục Giấy khai sinh, gồm:   

- Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người 

yêu cầu là cá nhân. 

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.  

Ngoài ra, cần phải xuất trình:  Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc 

thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do 

cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của 

người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp trả lời về câu hỏi của bà Nguyễn Thị 

Yến Chi trong chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh 

Thuận./. 
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