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          AN GIANG 

           
 CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA VIỆ  NAM 

    Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
         

    544 /STP-HCTP 

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ 

tịch 

  
 

                21        5   ăm 2019 

                                

 

 

  nh g i  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  

 

 gày 20/5/2019,  ở  ư pháp nhận được Công văn s  550/HTQTCT-   ngày 

16/5/2019 của Cục  ộ tịch, qu c tịch, chứng thực -  ộ  ư pháp về việc hướng dẫn 

nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến những trường hợp sinh ra, lớn lên tại địa phương, 

chưa được đăng ký khai sinh, không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân, Cục  ộ tịch, qu c 

tịch, chứng thực hướng dẫn như sau  

Đây là những trường hợp không thuộc đ i tượng người di cư tự do từ 

Campuchia trở về Việt  am nên không thuộc đ i tượng áp dụng của  iểu Đề án 2 “ 

Giải quyết vấn đề về qu c tịch, hộ tịch, hộ khẩu và giấy tờ tuỳ thân khác cho người 

dân di cư tự do từ Campuchia về nước”.  

 rên cơ sở kết quả tổng hợp, rà soát của địa phương,  ở  ư pháp đề nghị 

     các huyện, thị xã, thành ph  chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch cấp xã ph i hợp 

với cơ quan công an kiểm tra, xác minh tại nơi cư trú g c (nếu là người di cư tự do, 

không phải cư dân địa phương), xác định thông tin về nhân thân (họ, chữ đệm, tên, 

ngày, tháng, năm sinh, tình trạng hôn nhân, m i quan hệ gia đình….), quá trình cư trú 

tại địa phương của những trường hợp này thông qua tàng thư hộ khẩu, gia đình, khu 

dân cư….  ếu kết quả xác minh cho thấy những trường hợp này chưa được đăng ký 

khai sinh hoặc sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ được, chưa từng được cấp giấy 

tờ tuỳ thân, hiện tại không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, không có nơi đăng ký 

tạm trú, đang sinh s ng thực tế tại địa phương thì tuỳ trường hợp, hướng giải quyết 

như sau  

Đối với nhóm 1  Con của những người có cha mẹ có giấy tờ tuỳ thân (có  ổ hộ 

khẩu, Chứng minh nhân dân) sinh nhưng chưa đăng ký khai sinh, người con không có 

bất cứ giấy tờ gì, nay có nhu cầu đăng ký khai sinh thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đang sinh s ng thực tế thực hiện đăng ký khai sinh cho người dân, s  dụng kết quả 

xác minh làm căn cứ xác định nơi cư trú, thông tin nhân thân (thay thế giấy tờ tuỳ 

thân) và các thông tin đăng ký khai sinh khác. 

Đối với nhóm 2  Con của những người có cha, mẹ không có giấy tờ tuỳ thân 

(không có  ổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân) chưa được đăng ký khai sinh, cả cha, 

mẹ và con cũng không có bất cứ giấy tờ gì, nay có nhu cầu đăng ký khai sinh thì trên 

cơ sở kết quả xác minh, cơ quan đăng ký hộ tịch chấp nhận văn bản của cơ quan công 
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an là cơ sở để xác định nơi cư trú, thông tin cơ bản về nhân thân của người dân (thay 

thế giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ chứng minh nơi cư trú) và hướng dẫn người dân hoàn 

chỉnh hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ con kết hợp đăng ký khai sinh 

theo quy định tại Điều 11, Điều 12  hông tư s  15/2015/TT-  P ngày 16/11/2015; 

phần ghi về họ, chữ đệm tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, thông tin của cha, mẹ 

trong Giấy khai sinh được ghi theo văn bản của cơ quan công an cung cấp; qu c tịch 

của người được khai sinh là qu c tịch Việt  am. 

Đối với nhóm 3  Con của những người có cha, mẹ chết đã lâu không rõ tung 

t ch đồng thời, cũng  không có người thân th ch, họ đã thực hiện thủ tục xác nhận có 

qu c tịch Việt  am nhưng kết quả xác minh chưa đủ cơ sở để xác định có qu c tịch 

Việt  am.  rên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan công an, Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người dân đang sinh s ng thực tế vận dụng quy định tại khoản 5 Điều 15  ghị 

định s  123/2015/ Đ-CP thực hiện đăng ký khai sinh cho người dân; thông tin về 

cha, mẹ để tr ng; qu c tịch của người được khai sinh là qu c tịch Việt  am theo quy 

định tại khoản 1 Điều 18 Luật Qu c tịch Việt  am. 

Lưu ý   rường hợp thuộc danh sách rà soát của nhóm 01 và nhóm 02 nhưng kết 

quả xác minh không xác định được quan hệ cha, mẹ, con, người dân cũng không có 

yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký 

khai sinh theo hướng dẫn đ i với nhóm 3. 

 ở  ư pháp thông tin đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  biết, 

chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

-  hư trên; 

- Cổng thông tin  ở  ư pháp; 

- PTP các huyện, thị xã, thành ph ; 

-  an Giám đ c  ở; 

- Lưu  VT, HCTP. 
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