
UBND HUYEN TRfC  NINH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
PHONG TU' PHAP Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S& 25/TP-HT Tru'c Ninh, ngày 07 tháng 5 nám 2020 
V/v thirc hin các quy djnh 

pháp lut ye dang k, quãn 1 
h tjch trong qua trInh thu thp 

thông tin dan cu 

KInh giri: Cong chirc Tu pháp-H tjch các xâ, thj trn. 

Thirc hin Cong van s 201/UBND-CA ngày 04/5/2020 cüa UBND huyn ye 
kim tra, di chiu b sung và phüc tra toàn din thông tin v dan Cu; Phông Tu 
pháp huyn luu , hung dn cong chüc Tu pháp-H tjch mt s ni dung sau: 

1. Dy manh  cài cách hành chinh, tang cung img ding cOng ngh thông tin, 
tham muu cho UBND xä, thj trn cp các giy t h tjch cho cOng dan phc v1i 
chinh sCra các thông tin dan cu darn bào nhanh chóng, kjp thi, dung quy djnh cüa 
Lut H tjch và các van bàn huàng dn thi hành. 

2. TIch crc ph6i hçp vâi Co quan Cong an kim tra, di sánh thông tin co bàn 
cüa cong dan thrçc thu thp vào Co s dO lieu quc gia v dan cu vi thông tin 
trong Co s dtr 1iu h tjch (gm S däng k h tjch, Co sâ dü 1iu h tjch din tü) 
ma dja phuong dang quãn 1. 

3. Thirc hin rà soát, thng kê, 1p danh sách S däng k khai sinh cüa các 
nàrn con dang luu giit tai  UBND xã thj trn, phi hcip vâi lirc luçmg Cong an 
thông báo cong khai d Cong dan bit. Truè'ng hçip có thông tin trong So dang k 
khai sinh thI cong chirc Tu pháp-H tjch huóng dn cong dan thirc hin thu tVc  d 
nghj cp trIch 1ic khai sinh bàn sao theo quy dnh. 

4. V cp trIch hc khai sinh bàn sao 

- Theo quy djnh tai  Diu 57 Lut H tjch, co s dü 1iu h tjch bao gm S 
h tjch và Co sO dr 1iu h tjch din tü là can cü d cp bàn sao trIch 1ic hO tjch. 
Do do, cong churc Tu' pháp-H tjch chi tham mu'u cho UBNID xã, thj tr.n thirc hin  4-
cp trIch 1ic khai sinh bàn sao theo d nghj cüa cOng dan khi S däng k khai si j7 
cüa cong dan do con dang duqc luu giU' tai  dja phucing. NOi  dung trIch liic khajj P 
sinh bàn sao ducic ghi dung vâi nOi  dung trong S dàng k khai sinh. 

- Vic cong chiLrc Tu pháp-H tjch tham muu cho UBND xã, thj trn thirc 
hiên cp trIch liic khai sinh bàn sao khi S dang k khai sinh không con duçic km 
git hoc nOi  dung trIch litc khai sinh bàn sao khOng dung vi nOi  dung trong S 
däng k khai sinh là vi phm quy dnh tii khoàn 5 Diu 74 Lust HO tjch, tüy theo 
tInh cht, muc dO vi phm có th bi xur l k' lust  hoc truy ciru trách nhim hInh 
sir theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. V dang k lai  khai sinh 

- Trung hçp S dang k khai sinh và bàn chInh Giy khai sinh du bj mit, 
thI cOng chüc Tu pháp-H tjch hithng dn cong dan thirc hin thu tiic däng k 1i 
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kihai sinh theo quy djnh tai  các Diu 24,25,26 Nghj djnh s 123/2015/ND-CP, các 
Diu 8,9,10 Thông tu' s 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 cüa B Tu pháp Quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lust  h tjch và Nghj djnh s 123/2015/ND-
CP ngày 15 tháng 11 nàm 2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt s diu và 
bin pháp thi hành Lut h tjch và các quy djnh khác có lien quan. 

- D dam bào tin d kim tra, di chiu thông tin dan cu, truóc mt, cong 
chirc Tu pháp-H tjch b trI th?yi gian, cong vic hçrp 1, tp trung ngun 11rc d 
hixrng din, thirc hin dãng k 1i cho các trung hçp ni dung khai sinh thng 
nht, có dy dü h so theo quy djnh. 

- Tmng hçrp tt câ h so, giy t1 cüa cong dan chi có nàm sinh ma không có 
ngày, tháng sinh thI Cong chirc Tu pháp-H tjch 1p danh sách, phi hçip vói Cong 
an xã, thj trn báo cáo Cong an huyn d nghj h trçi tra ciru tang thu chirng minh 
nhân dan, can cuó'c cong dan nhm dam bão sir thng nht trong vic xác djnh 
ngày, tháng sinh cüa cong dan. 

- Truông hcp kt qua tra c1ru tang thu không có thông tin ngày, tháng sinh thI 
cong chüc Tu pháp-H tjch 4n diing quy djnh tai  khoàn 4 Diu 27 Nghj djnh s 
123/2015/ND-CP ngày 15/11/2015 và khoãn 2 Diu 22 Thông tu so 15/2015/TT-
BTP d xác djnh ngày, tháng sinh, cii th nhu' sau: Nu không xác djnh duçc ngày 
sinh thI ghi ngày du tiên cUa tháng sinh; nu không xác djnh dugc ngày, tháng 
sinh thI ghi ngày 01 tháng 01 cüa näm sinh. 

- Trumg hçip ho so, giy to cüa cong dan không thng nht v ni dung khai 
sinh thI khi dAng k 1i khai sinh, ni dung khai sinh dugc xác djnh theo h so, 
giy tO do co quan nhà nuOc có thm quyn cp chInh thüc hçp 1 du tiên; riêng 
di vOi can b, cOng chrc, viên chrc, nguOi dang Cong tác trong lirc luçing vu 

trang thI ni dung khai sinh dirçic xác djnh theo van bàn cüa Thu truOng Co quan, 
don vi quy djnh tai  Dim c Khoàn 1 Diu 26 Nghj djnh s 123/2015/ND-CP. 

Trén day là mt s ni dung Phông Tu pháp km cong chirc Tu pháp-H 
tjch trong qua trInh thrc hin cp các giy tO h tjch cho cong dan. Nu có khó 
khän, vi.rOng mac, yêu cu cOng chüc Tu pháp-H tjch kjp thOi báo cáo v Phôn 
Tu pháp d tháo gô, giãi quyt./. 
Nii nhân: TRU'O'NG PHONG 

- Nhu kInh gCri; 
- Cong an huyn; 
- UBND xã, thj trân; 
- Cng Thông tin din ti huyn; 
- Luu: TP. 
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