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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hủy việc đăng ký khai sinh số 05, quyển 01 ngày 20/8/2020  

của UBND thành phố Phúc Yên đối với trường hợp Sanchez Trần Anh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

Căn cứ 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 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

 Xét Tờ trình số 191/TTr-TP ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND 

thành phố Phúc Yên và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1527/STP-HCTP 

ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy khai sinh, hủy bỏ nội dung đăng ký khai sinh số 

05, quyển số 01 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc đăng ký ngày 20/8/2020 cho người có tên Sanchez Trần Anh, 

sinh ngày 04/6/2016. 

Lý do: Người đi đăng ký khai sinh đã cung cấp thông tin sai sự thật để 

đăng ký hộ tịch quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch và khoản 3 

Điều 16 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 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên có trách nhiệm thu hồi, hủy 

bỏ bản chính Giấy khai sinh số 05, quyển số 01 năm 2020 đã cấp cho Sanchez 

Trần Anh. Đồng thời hủy nội dung đăng ký khai sinh số 05 ngày 20/8/2020 



trong Sổ đăng ký khai sinh năm 2020 lưu tại UBND thành phố Phúc Yên và 

trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Hướng dẫn bà Trần Lê Quỳnh Chi - mẹ của 

Sanchez Trần Anh hủy Giấy khai sinh đã được cấp trước đó (bản sao, nếu có) 

và thực hiện lại việc đăng ký khai sinh cho con theo đúng quy định pháp luật Hộ 

tịch. 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng 

UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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