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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 

Trả lời Công văn số 199/STP-HCTP ngày 22/02/2022 của Sở Tư pháp 

tỉnh Bến Tre xin ý kiến hướng dẫn về việc cải chính giấy tờ hộ tịch của người đã 

chết, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau: 

Pháp luật hộ tịch hiện hành mới chỉ có quy định hướng dẫn việc cải chính 

nội dung đăng ký khai tử (Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020), chưa có quy định, hướng dẫn cải chính các nội dung đăng ký hộ tịch 

khác của người đã chết, đặc biệt là cải chính Giấy khai sinh. Nên để bảo vệ quyền 

lợi của người dân trong các quan hệ dân sự và bảo đảm tính chính xác của nội dung 

đăng ký hộ tịch, trong trường hợp này, nếu người thân thích của người chết (theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 25 Bộ luật dân sự năm 2015) cung cấp được các hồ sơ, 

giấy tờ liên quan, chứng minh được việc có sai sót trong nội dung đăng ký hộ tịch 

thì Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cải 

chính nội dung đăng ký hộ tịch của người đã chết. 

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT Nguyễn Công Khanh (để b/c); 

- PCT Nguyễn Thanh Hải (để biết); 

- Cổng TTĐT của Cục (để đăng tải);  

- Lưu: VT(HN) 
 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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