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Số:           /UBND-TP 

 

Tân Quy Đông, ngày 08 tháng 9 năm 2020 
 

Về việc trả lời kiểm tra, 

xác minh sổ bộ hộ tịch 

 

   

 

Kính gửi: UBND phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có tiếp nhận yêu cầu trích lục khai sinh 

của ông Huỳnh Minh Mẫn 

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 26, Nghị định 123/2015/NĐ-CP “Nếu 

việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải 

là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh 

trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy 

ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả 

lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch” 

Nay UBND phường Tân Quy Đông, Tp.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thông báo 

hiện tại sổ bộ hộ tịch trước năm 1989 không còn lưu trữ để UBND phường Vĩnh 

Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đăng ký lại khai sinh theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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Phạm Thị Ngọc Thanh 
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