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Về việc phối hợp kiểm tra,  xác 

minh lưu trữ sổ hộ tịch tại địa 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kỳ Châu, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

 

  Kính gửi:  UBND xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Ngày 20 tháng 9 năm 2022, UBND xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh nhận được tờ khai yêu cầu đăng ký lại khai sinh của công dân Phan Thị Hà, 

sinh ngày 10/10/1958, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Châu Long, xã Kỳ 

Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung như sau:  

 Họ và tên người đăng ký lại khai sinh: Phan Thị Hà 

 Ngày, tháng, năm sinh : 10/10/1958 

 Giới tính: Nữ  Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

 Nơi sinh: xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 Quê quán: xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 Họ tên cha: Phan Tôn  Sinh năm: Không rõ 

 Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam 

 Nơi thường trú:   

 Họ tên mẹ: Trần Thị Kiền Sinh năm: Không rõ 

 Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam 

 Nơi thường trú:   

 Theo công dân Phan Thị Hà, trước đây có đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã 

xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và đã đăng ký khai sinh tại địa phương, 

nhưng do quá trình cất giữ không cẩn thận đã làm mất giấy khai sinh. 

  Căn cứ Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Căn cứ khoản 2 

điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/1/2015 quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch; Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 

năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hộ tịch và Nghị định 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. 



 UBND xã Kỳ Châu kính đề nghị UBND xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh phối hợp kiểm tra xác minh hồ sơ lưu trữ sổ hộ tịch đối với trường hợp của 

công dân Phan Thị Hà và có văn bản trả lời để UBND xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh có cơ sở thực hiện việc đăng ký lại khai sinh cho công dân tại nơi 

thường trú theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
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