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Hà Quảng, ngày         tháng 10 năm 2022 

                           Kính gửi:  

             - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

                                            - Công dân phản ánh trên hệ thống Kết nối Cao bằng. 

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận 

được phản ánh của công dân có địa chỉ: Thông Nông, Hà Quảng, Cao Bằng 

phản ánh trên hệ thống kết nối Cao Bằng với nội dung như sau: “Các cấp chính 

quyền cho em hỏi, Hiện nay nhà nước không cấp biểu mẫu bản sao Giấy Khai 

Sinh cho các xã rồi hay sao vậy? Tại sao UBND xã Đa Thông, Huyện Hà 

Quảng, Tỉnh Cao Bằng không cấp được bản sao giấy khai sinh cho dân nữa. 

Cảm ơn các cấp chính quyền đã đọc phản ánh em”. Qua nghiên cứu, xem xét, 

xác minh Ủy ban Nhân dân huyện xin được trả lời như sau: 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Hằng năm 

Phòng Tư pháp huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành công văn gửi cho 

21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng, về việc đăng ký nhu cầu mua giấy 

tờ, sổ hộ tịch; để đảm bảo cung cấp kịp thời các loại giấy tờ, sổ hộ tịch cho các 

đơn vị, công dân có nhu cầu đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện theo quy định 

của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Trả lời về ý kiến phản ánh của công dân: Hiện nay nhà nước vẫn cấp biểu 

mẫu bản sao Giấy khai sinh theo mẫu ban hành quy định tại Thông tư số 

04/2020/TT-BTP, ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp. Căn cứ vào nhu cầu đăng ký 

số lượng thực tế sử dụng tại các xã, thị trấn để đăng ký mua với Nhà Xuất bản 

Bộ Tư pháp, UBND huyện sẽ tổng hợp số lượng đăng ký thực tế của các xã, thị 

trấn đăng ký mua giấy tờ hộ tịch gửi Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng làm đầu mối 

tổng hợp số lượng của các huyện, thị mới đăng ký mua với Nhà Xuất bản Bộ Tư 

pháp. Việc cấp bản sao này phải đăng ký mua chứ không phải Nhà nước cấp 

không cho cấp xã, cấp huyện. 

Trong thời điểm tháng 9 năm 2022 bước vào năm học mới  nhu cầu lấy 

bản sao giấy khai sinh nhiều, có công dân yêu cầu lấy từ 04 bản đến 06 bản nên 

số lượng số bản sao khai sinh do UBND xã Đa Thông đăng ký mua từ đầu năm 

là 2.130 tờ đã hết. Ngày 14/9/2022 xã đã chủ động đăng ký mua bổ sung thêm 

1.000 tờ bản sao giấy khai sinh với Nhà Xuất bản Bộ Tư pháp mà mỗi lần đăng 

ký mua thời gian để nhận được biểu mẫu, sổ hộ tịch ít nhất phải mất 01 tháng 

mới được. Do vậy việc cấp bản sao giấy khai sinh cho công dân là cấp theo phôi 

quy định của Nhà nước theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

Việc UBND xã Đa Thông chưa cấp được bản sao giấy khai sinh cho công dân là 

vì hết phôi bản sao theo quy định. 
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Ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân xã Đa Thông đã được nhận bổ sung 

1.000 tờ bản sao khai sinh do Nhà xuất bản Bộ Tư pháp gửi về và tiếp tục được 

thực hiện cấp bản sao giấy khai sinh cho công dân theo yêu cầu. 

Đề nghị các hộ dân có nhu cầu lấy bản sao giấy khai sinh thì đến gặp công 

chức Tư pháp xã để được cấp bản sao giấy khai sinh theo quy định. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến của công dân theo địa chỉ: Thông 

Nông, Hà Quảng, Cao Bằng phản ánh trên hệ thống kết nối Cao Bằng và cũng 

để mọi bạn đọc trên Cổng Kết nối Cao Bằng được biết./.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Phòng Tư pháp (gửi lên hệ thống); 

- Văn phòng HĐND-UBND huyệ;  

- Lưu: VT, TP (Đàm Đào, Nhất, Thuận). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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