
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

Số: 54/TP 

V/v rà soát đăng ký khai sinh 

 đối với trẻ em là con lai 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1280/STP-HCTP-BTTP ngày 01 tháng 11 năm 2021 

về việc rà soát đăng ký khai sinh của trẻ em là con lai của Sở Tư pháp tỉnh Nam 

Định. Phòng Tư pháp huyện đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với lực lượng Công an xã thực hiện các 

nội dung sau đây: 

 1. Rà soát, cập nhật thông tin những trường hợp trẻ em là con của công dân 

Việt Nam với người nước ngoài (sinh ra từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2021) 

hiện đang cư trú tại địa phương (theo mẫu gửi kèm). 

 2. Đối với UBND xã Xuân Trung ngoài việc thực hiện nội dung tại mục 1, đề 

nghị xác minh về tình trạng khai sinh và xác định quốc tịch của trường hợp trẻ em có 

tên ÔN NGUYỄN MINH TÂM, giới tính: Nữ; sinh ngày: 18/6/2015; nơi sinh: Việt 

Nam; họ và tên cha: WEN CHENG TUNG; quốc tịch cha: Trung Quốc; họ và tên 

mẹ: NGUYỄN THỊ HUỆ; quốc tịch: Việt Nam; quan hệ vợ chồng, cha mẹ: Có đăng 

ký kết hôn. 

 Kết quả rà soát đề nghị gửi về Phòng Tư pháp huyện trước ngày 08/11/2021. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh 

về Phòng Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 Vũ Khắc Giáp 
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