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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày         tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.                                  

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

15567/UBND-KGVX ngày 22/12/2020 về việc chuyển đổi hồ sơ, giấy tờ cho 

các cá nhân, tổ chức có liên quan ở những nơi điều chỉnh địa giới hành chính 

theo Dự án 513. 

Qua nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến 

như sau: 

1. Về giải quyết các giấy tờ hộ tịch 

Theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ 

tịch và Nghị định số 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. Cách ghi địa danh hành 

chính trên giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch khi có sự thay đổi được thực hiện như sau:  

“1. Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính thì phần ghi địa danh hành 

chính trên giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính tại 

thời điểm đăng ký. 

2. Khi cấp bản sao trích lục hộ tịch, phần ghi địa danh hành chính trong 

bản sao trích lục hộ tịch phải theo đúng địa danh hành chính đã đăng ký trong 

Sổ hộ tịch”. 

Như vậy, các giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ trước đây không phải 

thực hiện thay đổi, cải chính (đính chính, chuyển đổi) khi có điều chỉnh địa giới 

hành chính. 

2. Về chuyển giao vụ việc vi phạm hành chính đang xử lý 

Đối với những vụ việc vi phạm hành chính đang xử lý hoặc phát sinh tại 

những nơi có điều chỉnh địa giới hành chính thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính được quy định theo Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. Việc thay đổi địa giới hành chính không ảnh hưởng đến thẩm quyền xử 

phạt. 

Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân huyện các huyện, thành phố nghiên 

cứu thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời 
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phản ánh về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Thanh 

tra Sở) để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ và PGĐ STP; 

- Lưu: VT, HC&BTTP, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Toàn           
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