
UBND TỈNH NINH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STP-NV2 
Về việc trả lời trên chuyên mục 

Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Ninh Thuận (bà Bùi 

Thị Hòa Tan) 

Ninh Thuận, ngày       tháng 01  năm 2020 

   Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 Tiếp nhận Công văn số 108/VPUB –KTTH ngày 14/01/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; theo nội dung câu hỏi của bà Bùi Thị Hòa Tan, Sở 

Tư pháp nghiên cứu nội dung câu hỏi và thực hiện việc trả lời cho người dân 

trong chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, nội dung trả lời 

như sau: 

1. Theo Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền thay đổi tên; 

trong đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: 

- Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, 

ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của 

người đó; 

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi 

hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu 

cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; 

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ 

cho con; 

- Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của 

mình; 

- Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu 

tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước 

ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi; 

- Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi 

giới tính; 

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

Do đó, nếu trường hợp chỉ vì tên xấu, bản thân không thích thì không 

được quyền thay đổi tên. Tuy nhiên, nếu tên xấu đó ảnh hưởng đến tình cảm gia 

đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó thì tên xấu có thể 

được đổi sang tên khác. Trong trường hợp này, người yêu cầu đổi tên phải cung 

cấp giấy tờ làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 



2. Căn cứ các quy định tại các Điều: 26, 45 và 46 Luật hộ tịch năm 2014 

(quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch và thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải 

chính, bổ sung hộ tịch, xác nhận lại dân tộc): thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá 

nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp 

luật dân sự; UBND 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.  

 Theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 về việc công bố thủ 

tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận quy định thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc như sau: 

*. Trình tự thực hiện 

- Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây 

hoặc nơi cư trú của cá nhân giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công 

dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước; xác định lại dân tộc. 

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định 

tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.  

*. Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người 

khác thực hiện; có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 

đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm 

quyền. 

*. Thành phần hồ sơ: 

- Giấy tờ 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 đăng ký 

thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.  

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký trong 

trường hợp cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc không phải tại Ủy 

ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây (trong giai đoạn Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được 

xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). 

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 

sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

- Giấy tờ phải nộp 



+ Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc theo mẫu. 

+ Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc. 

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền 

thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

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 công chứng, chứng thực, 

nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

*. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính 

hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được 

kéo dài không quá 06 ngày làm việc. 

*. Lệ phí: 25.000 đồng/trường hợp. 

3. Tại quy định Điều 6 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: 

“ Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh 

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. 

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ,chữ đệm, tên; ngày, 

tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con 

phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. 

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung 

trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ 

sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung 

trong Giấy khai sinh.”  

Như vậy, theo quy định của pháp luật hộ tịch, Giấy khai sinh được xem là 

giấy tờ hộ tịch gốc, mọi hồ sơ, giấy tờ có liên quan khác đều phải có nội dung 

phù hợp với Giấy khai sinh. Nếu các giấy tờ khác có thông tin khác với Giấy 

khai sinh thì phải liên hệ để điều chỉnh lại các giấy tờ đó cho phù hợp với Giấy 

khai sinh.  

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

Tan trong chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận, 

Sở Tư pháp thông tin để Văn phòng UBND tỉnh biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, NV2.TTH 
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