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Chuyên đề 1 

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HỘ TỊCH, PHÁP LUẬT CÓ  

LIÊN QUAN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN ĐĂNG KÝ  
HỘ TỊCH CHO NHÓM DÂN CƯ YẾU THẾ 

  

Trong các quyền về dân sự của cá nhân, thì quyền nhân thân của con 
người luôn được pháp luật đề cao và khẳng định trong nhiều văn bản quan trọng 

như: Hiến pháp, Bộ luật Dân sự (năm 2015), Luật Trẻ em (năm 2015), Luật Hôn 
nhân và Gia đình (năm 2014), Bộ luật lao động (năm 2012), Luật Quốc tịch Việt 

Nam (năm 2008), Luật Bình đẳng giới (năm 2006), Luật Người khuyết tật (năm 
2010)... và văn bản dưới luật khác có liên quan. Những quyền nhân thân gắn với 

cá nhân mỗi con người được Bộ luật Dân sự điều chỉnh như quyền được khai 
sinh; quyền được có họ tên, dân tộc, quốc tịch; quyền kết hôn, ly hôn; quyền 

nhận cha, mẹ, con; quyền nuôi con nuôi; quyền được giám hộ... Đây là những 
quyền dân sự cơ bản, bên cạnh được Nhà nước thừa nhận, thì còn được Nhà 

nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau như ban hành văn bản 
pháp luật, áp dụng nhiều biện pháp, chính sách xoay quanh trọng tâm các thiết 

chế đăng ký hộ tịch. Có thể nói, đăng ký hộ tịch là biện pháp tối ưu về mặt pháp 
lý để bảo đảm thực hiện các quyền nhân thân cơ bản của cá nhân. 

Luật hộ tịch, được Quốc hội Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 

20/11/2014, là văn bản đầu tiên ở tầm Luật của Việt Nam trong lĩnh vực hộ tịch, 
quy định về “hình thức”, cách thức thực hiện một số quyền nhân thân quan 

trọng của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để cá nhân thực hiện các quyền nhân thân, 
quyền công dân khác, về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký các sự kiện hộ 

tịch đều bảo đảm quyền bình đẳng của mọi cá nhân, không phân biệt giới tính, 
dân tộc, nơi cư trú, hoàn cảnh kinh tế, trình độ học vấn... Với nhiều quy định 

mới phân cấp, mở rộng thẩm quyền đăng ký hộ tịch, cải cách mạnh mẽ về thủ 
tục hành chính, Luật đã tăng cường khả năng tiếp cận cơ quan đăng ký hộ tịch 

của người dân, đặc biệt là “nhóm yếu thế” (người nghèo, người dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật, người di cư, người chưa xác định được quốc tịch) thực hiện 

quyền đăng ký hộ tịch của mình. 

Nhằm đánh giá thực tiễn triển khai thực hiện các quy định của Luật Hộ 
tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành dưới góc độ bảo vệ quyền đăng ký hộ 

tịch của "nhóm yếu thế”. Qua đó, phát hiện những vướng mắc, tồn tại, đề xuất 
giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

quy định, hướng tới bảo đảm tốt nhất quyền của nhóm yếu thế trong việc thực 
hiện quyền đăng ký hộ tịch. 

 I. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN QUAN 
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH 

Theo quy định pháp luật và thực tiễn ở nhiều nước cho thấy, trong những 
quyền con người về dân sự thì có những quyền nhân thân rất cơ bản gắn với mỗi 

cá nhân mà pháp luật quy định bắt buộc phải được đăng ký, như quyền khai sinh 
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(có họ tên, quốc tịch...), quyền kết hôn, ly hôn, khai tử... Thông thường, các 
quyền này được quy định trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong các đạo luật 

chuyên ngành (luật nội dung) như Bộ luật Dân sự hay Luật Hôn nhân và Gia 
đình. Phần này sẽ tổng hợp, phân tích một số quy định của Hiến pháp và pháp 
luật khác (ngoài hệ thống quy định pháp luật về hộ tịch) của Việt Nam liên quan 

đến quyền đăng ký hộ tịch của cá nhân. 

1. Quy định của Hiến pháp 

Kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có một 
chương riêng quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân. Trong đó, có 2 điều quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hộ tịch là: 

- Nam nữ có quyền kết hôn, ly hôn (Điều 36); 

- Công dân có quyền được xác định dân tộc của mình (Điều 42). 

2. Quy định của Bộ luật Dân sự 

Quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự là việc cụ thể hóa quyền con người 
đã được Hiến pháp quy định, các quyền nhân thân liên quan đến lĩnh vực hộ tịch 

bao gồm: 

- Quyền được khai sinh (Điều 30). 

- Quyền có họ tên (Điều 26). 

- Quyền có quốc tịch (Điều 31). 

- Quyền thay đổi họ, tên (Điều 27, 28). 

- Quyền xác định dân tộc (Điều 29). 

- Quyền được khai tử (Điều 30). 

- Quyền xác định lại giới tính ( Điều 36). 

- Chuyển đổi giới tính (Điều 37). 

- Quyền nhân thân liên quan đến hôn nhân và gia đình (quyền kết hôn, ly 
hôn, xác định cha, mẹ con; nuôi con nuôi,... (Điều 39). 

Có thể thấy rằng, một số quy định trong Bộ luật Dân sự về quyền nhân 
thân trong lĩnh vực hộ tịch đã khá cụ thể, chi tiết có thể thực hiện được ngay (Ví 

dụ: quyền có họ tên, quyền xác định dân tộc). Tuy nhiên, do Bộ luật Dân sự là 
luật khung trong lĩnh vực dân sự nên một số quy định cũng chỉ mang tính 

nguyên tắc, tiếp tục cần được quy định chi tiết, cụ thể trong các đạo luật chuyên 
ngành khác như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật 
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,...). 

3. Quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 

Cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 đã quy định cụ thể về quyền kết hôn, ly hôn, xác định cha, mẹ, con.  

- Điều kiện kết hôn (Điều 8). 
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- Đăng ký kết hôn (Điều 9). 

- Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn (Điều 51). 

- Xác định cha, mẹ, con (Điều 88, 89). 

- Quyền nhận cha, mẹ, con (Điều 90, 91). 

Nhìn chung, các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình nêu trên đều là 

những quy định mang tính nguyên tắc bảo đảm các quyên nhân thân của cá 
nhân, để bảo đảm thực hiện cần có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục. 

4. Quy định của Luật Trẻ em 

Luật trẻ em đã có những quy định khẳng định sự bảo đảm của Nhà nước 

đối với quyền nhân thân trong lĩnh vực hộ tịch của trẻ em, cụ thể: Trẻ em có 
quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, 

dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật (Điều 13), Luật đã có quy định cụ 
thể để bảo đảm quyền của trẻ em là người khuyết tật, trẻ em không quốc tịch, cụ 

thể: trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của 
người khuyết tật theo quy định của pháp luật (Điều 35); trẻ em không quốc tịch 

cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, 
được tìm kiếm cha, mẹ, gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Điều 36). 

5. Quy định của Luật quốc tịch Việt Nam 

Trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, quốc tịch là một chế định 

pháp lý bao gồm các quy định điều chỉnh hình thức và nội dung mối quan hệ 
pháp luật được thiết lập giữa cá nhân với một Nhà nước, trên cơ sở đó làm phát 

sinh quyền và nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân. Quốc tịch Việt Nam 
thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đôi với 
Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam đối với công dân Việt Nam. Tại Điều 2 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định 
Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mồi cá nhân đều có quyền có 

quốc tịch. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống 
nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; mọi thành viên của 

các dân tộc đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam. 

Quyền có quốc tịch trong Bộ luật Dân sự đã được cụ thể hóa tại các điều 
13, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28... Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. 

II. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HỘ TỊCH BẢO VỆ QUYỀN ĐĂNG KÝ 
HỘ TỊCH ĐỐI VỚI NHÓM YẾU THẾ 

Nhìn chung, các quyền nhân thân trong lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai 
sinh, quyền có họ tên, quyền có quốc tịch, quyền kết hôn...) được quy định trong 

Bộ luật Dân sự (năm 2015), Luật Trẻ em (năm 2015), Luật Hôn nhân và Gia 
đình (năm 2014), Bộ luật Lao động (năm 2012), Luật Quốc tịch Việt Nam (năm 

2008), Luật Bình đẳng giới (năm 2006), Luật Người khuyết tật (năm 2010)... cơ 
bản đã bảo đảm quyền đăng ký mọi sự kiện hộ tịch của người dân, không phân 



 

9 

biệt đối tượng, địa bàn; tuy nhiên, do đặc thù về khả năng thực hiện quyền, khả 
năng tiếp cận, khả năng cung cấp giấy tờ... nên nhóm đối tượng yếu thế cần có 

một số quy định có tính đặc thù, tăng cường khả năng thực hiện quyền đăng ký 
hộ tịch. Pháp luật hộ tịch hiện hành đã có nhiều quy định thể hiện điều đó, cụ 
thể là: 

1. Quy định bảo đảm quyền đăng ký khai sinh 

Theo quy định của Luật Hộ tịch đăng ký khai sinh là sự ghi nhận về mặt 

pháp lý của Nhà nước về sự ra đời của một con người, với tình trạng nhân thân 
cụ thể - đó là các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, 

dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú và thông tin của cha mẹ trẻ em. Khi đăng ký khai 
sinh, cá nhân được cấp Giấy khai sinh. Giấy khai sinh là văn bản pháp lý quan 

trọng để xác định danh tính (tên gọi), phân biệt cá nhân này với cá nhân khác 
thông qua các thông tin nhân thân và quan hệ huyết thống như: họ tên, ngày 

tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi sinh, thông tin về cha mẹ...; là cơ sở pháp 
lý xác định mối quan hệ của trẻ em với quốc gia (quan hệ công dân - Nhà nước 

thông qua việc xác định quốc tịch); xác định cha, mẹ - cơ sở bảo đảm quyền 
được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em trong môi trường gia đình theo quy định 

của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em... Nếu không đăng ký khai sinh, 
không có Giấy khai sinh, trẻ em chắc chắn sẽ khó được bảo  vệ, khó được hưởng 
các quyền của mình. 

Vì vậy, pháp luật hộ tịch đã có các quy định xác định rõ quyền, trách 
nhiệm thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em của cha, mẹ, người thân 

thích, tổ chức, cá nhân có liên quan: 

- Luật Hộ tịch quy định việc đăng ký khai sinh cho trẻ em không chỉ là 

trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của xã hội, nhà nước1, theo 
hướng bảo đảm trong mọi trường hợp, đặc biệt là trong trường hợp trẻ có hoàn 

cảnh bất lợi vẫn có người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký khai sinh cho 
trẻ2: 

Thứ nhất, Luật quy định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha 
hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không 

thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc 
cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho 
trẻ em. 

Như vậy, đối với trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha mẹ (rơi 
vào hoàn cảnh yếu thế - không có cha, mẹ, người thân thích) thì cá nhân, tổ chức 

đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em đó. 

Thứ hai, Luật Hộ tịch quy định công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời 
hạn quy định và thực hiện đăng ký khai sinh lưu động3. Công chức tư pháp - hộ 

                                                                 
1
 Điều 16 Luật  Hộ t ịch. 

2
 Điều 15 của Luật  Hộ t ịch.  

3
 Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân t ỉnh Kon Tum về việc rà soát và thực h iện đăn g k ý  k hai 

sinh, khai tử, kết hôn lưu động trên địa bàn t ỉnh. 
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tịch phải hoàn toàn chủ động, tích cực tham mưu cho Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã trong đăng ký và quản lý hộ tịch, chấp hành mọi quy định pháp 

luật về tiêu chuẩn, điều kiện4 của người làm công tác hộ tịch, nghiêm túc thực 
hiện đúng trình tự, thủ tục đăng ký đối với mỗi loại việc hộ tịch và chịu trách 
nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban nhân dân đối với công tác hộ tịch tại địa bàn. 

Để thuận lợi hơn cho người đăng ký hộ tịch, tăng cường khả năng tiếp 
cận, thực hiện quyền, quy định về cơ quan có thầm quyền/trách nhiệm đăng 

ký khai sinh được mở rộng 

- Việc quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh theo thứ tự ưu tiên5 trong 

giai đoạn trước khi có Luật Hộ tịch đã dẫn đến bất cập, gây không ít khó khăn 
cho người dân. Một số trường hợp cha mẹ “ngại” hoặc không thể bố trí thời gian 

về nơi thường trú nên không kịp thời đăng ký khai sinh cho con, ảnh hưởng trực 
tiếp đến quyền và lợi ích của trẻ. 

Để khắc phục hạn chế này, Luật Hộ tịch đã mở rộng thẩm quyền đăng ký 
khai sinh theo hướng: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ hay 

người cha đều có “thẩm quyền tương đương” trong việc đăng ký khai sinh cho 
trẻ; kể cả trong trường hợp cha, mẹ trẻ không có nơi cư trú (không có đăng ký 

thường trú, không có đăng ký tạm trú), thì vẫn xác định cơ quan có thẩm quyền 
và trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang 
sinh sống. Việc lựa chọn cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh 

cho trẻ đều do cha mẹ trẻ quyết định sao cho thuận tiện, phù hợp nhất. 

- Đối với trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (trẻ được 

sinh ra tại nước ngoài; trẻ có cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài, 
công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài), thẩm quyền đăng ký khai sinh cũng 

được xác định tương tự, theo đó, việc đăng ký khai sinh thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ trẻ mà không có thứ tự ưu tiên. 

- Đối với trẻ bị bỏ rơi, trẻ chưa xác định được cha, mẹ, pháp luật hộ tịch 
quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát 

hiện và lập Biên bản về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi/nơi trẻ đang sinh sống. 

Như vậy, đối với bất kỳ nhóm trẻ nào, sinh ra ở đâu, việc thực hiện thủ tục 

đăng ký khai sinh hoàn toàn có thể thực hiện được mà không gặp cản trở bởi 
quy định của pháp luật, Luật Hộ tịch đã tạo điều kiện tối đa cho những người có 
trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ thực hiện thủ tục này, đảm bảo không có 

trẻ em nào sinh ra mà không được đăng ký khai sinh do không xác định được 
thẩm quyền. 

Nội dung đăng ký khai sinh đối với trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt cũng đã được quy định chi tiết, bảo đảm có đủ các thông tin cần thiết, 

phù hợp với thông lệ quốc tế 

                                                                 
4
 Theo quy định của Luật  Hộ t ịch.  

5
 Thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trè em trước tiên thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người mẹ; nêu người  m ẹ  k hô ng có  

nơi thường trú thì thẩm quyền mới thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú có thời hạn của người mẹ; chỉ trong trường hợp người 

mẹ không có nơi thường trú, không có nơi tạm trú thì thấm quyền mới thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của n gườ i  ch a; n ếu 
người cha không có nơi thường trú thì thẩm quyền mới thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú có thời hạn của người cha. 
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Luật Hộ tịch quy định nội dung đăng ký khai sinh và hướng dẫn cụ thể, 
chi tiết, bảo đảm việc xác định các thông tin về nhân thân của trẻ thuận lợi, 

chính xác, đúng quy định pháp luật. Điều 14 Luật Hộ tịch quy định các nội dung 
khai sinh gồm: (i) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và 
tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; (ii) 

Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm 
sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú. Các nội dung này, người đi đăng ký khai 

sinh có trách nhiệm trao đổi thống nhất với cha, mẹ của trẻ và chịu trách nhiệm 
trước cơ quan đăng ký hộ tịch về việc này. 

Nội dung đăng ký khai sinh theo quy định tại Luật Hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP gồm các thông tin của người được đăng ký khai sinh (họ, 

chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh; quê quán; dân tộc; 
quốc tịch), thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh (họ, chữ đệm và 

tên; năm sinh; dân tộc, quốc tịch; nơi cư trú), số định danh cá nhân của người 
được đăng ký khai sinh...” 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP đã có quy định cụ thể đối với việc xác 
định nội dung đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi được thực hiện như sau: Họ, 

chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu 
không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy 
ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ 

để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác 
định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, 

mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và sổ hộ tịch để trống; trong sổ hộ 
tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”; đối với trường hợp trẻ chưa xác định được cha, mẹ 

thì nội dung khai sinh được xác định tương tự trẻ bị bỏ rơi, trong sổ hộ tịch ghi 
rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”. 

Hồ sơ, thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi được quy định theo 
hướng đơn giản hóa; có quy định áp dụng cho trường hợp trẻ chưa xác định 

đươc cha mẹ 

Theo quy định của Luật Hộ tịch, khi đi đăng ký khai sinh, ngoài các giấy 

tờ phải xuất trình (gồm: giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh, Giấy 
chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ nếu cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn), người 
yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai đăng ký khai sinh, Giấy chứng sinh 

hoặc giấy tờ thay thế cho Giấy chứng sinh6. Riêng đối với trường hợp đăng ký 
khai sinh có yếu tố nước ngoài, nếu cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ của trẻ có 

quốc tịch nước ngoài thì trong hồ sơ phải có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc 
tịch cho con7. Quy định này nhằm bảo đảm xác định quốc tịch của trẻ em đúng 

với quy định pháp luật của quốc gia, tránh việc trẻ em rơi vào tình trạng không 

                                                                 
6
 Trường hợp không có giấy chứng sinh thi nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải 

có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan  có  t h ẩm  

quvền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bán chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật. 
7
 Trường hợp cha mẹ lựa chọn quốc t ịch nước ngoài cho con thì trong văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc t ịch phải có xác nhận của cơ quan  

có thẩm quyền của nước ngoài về việc lựa chọn đó là phù hợp với pháp luật  của nước đó. Quy định này nhằm bảo đảm xác định quố c t ịch  

của trẻ em đúng với quy định pháp luật  của quốc gia, tránh việc trẻ em rơi vào tình trạng không quốc t ịch do xung đột pháp  luậ t  giữa h ai 
nước 
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quốc tịch do xung đột pháp luật. 

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi được quy định theo hướng thuận 

lợi hơn, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi có thể là Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi (mở rộng 
về thẩm quyền). Sau khi lập Biên bản và giao cho tổ chức, cá nhân tạm thời nuôi 

dưỡng, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ cần thực hiện việc thông báo niêm yết tại trụ 
sở mà không cần phải đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng (đơn giản 

hóa, sát thực về thủ tục) 

Quy định cơ chế giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
để bảo đảm nhanh nhất, thuận lợi nhất việc bảo đảm các qu yền cơ bản của 

trẻ liên quan đến khai sinh 

Việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế là 3 thủ 

tục có tính chất bắt buộc, cần được tiến hành nối tiếp nhau ngay sau khi trẻ được 
sinh ra. Trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2015, để thực hiện 3 thủ tục này, 

cha mẹ hoặc người thân thích phải đến 03 cơ quan khác nhau: cơ quan hộ tịch 
để đăng ký khai sinh, cơ quan công an để đăng ký thường trú; cơ quan bảo hiểm 

xã hội để làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. Việc thực hiện tách rời như 
vậy khiến người dân phải đi lại nhiều lần, tốn kém thời gian, công sức và tiền 
bạc. Bên cạnh đó, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên có 

trường hợp không biết các thủ tục cần làm tiếp theo sau khi đăng ký khai sinh 
cho trẻ, thậm chí vẫn có người cho rằng, nếu chưa sử dụng đến các giấy tờ này 

(Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế) thì chưa cần thiết phải thực hiện. Do đó, có 
trường hợp, bố mẹ sau khi đi đăng ký khai sinh cho con thì “quên” không đăng 

ký thường trú, không đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con. Điều này đã làm 
ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ trong việc học tập, khám chữa bệnh cũng như 

trong việc hưởng các chế độ, chính sách khác có liên quan. 

Nhằm bảo đảm quyền lợi của trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân khi tiến hành các thủ tục này, ngày 05 tháng 5 năm 2015, Bộ Tư pháp, Bộ 
Công an, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-

BYT quy định về việc thực hiện liên thông 03 thủ tục hành chính: đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Với 
quy định liên thông này, người có yêu cầu chỉ cần nộp hồ sơ tại 01 đầu mối là 

cơ quan đăng ký hộ tịch và được nhận kết quả giải quyết của 03 thủ tục hành 
chính, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, đồng thời, tránh việc “bỏ  sót” các 

thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi của trẻ em. 

2. Quy định bảo đảm quyền xác định cha, mẹ, con 

Việc xác định cha, mẹ, con được coi là một trong những nội dung quan 
trọng về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Pháp luật luôn bảo hộ quyền làm cha, mẹ cũng như quyền được xác định cha, 
mẹ của cá nhân. Quyền được xác định (được biết) cha mẹ mình là ai là một 

quyền quan trọng của mỗi cá nhân. 
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Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Con sinh ra trong 
thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung 

của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm 
dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Quy 
định trên đây được coi như nguyên tắc suy đoán về quan hệ cha, mẹ, con khi 

những người liên quan “im lặng đồng ý”. Theo đó, người phụ nữ sinh con trong 
thời kỳ hôn nhân thì đương nhiên người chồng được coi là cha của đứa trẻ; đứa 

trẻ được xác định là con chung của người vợ và người chồng ngay cả sau khi họ 
đã ly hôn hoặc người chồng đã chết. 

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con 
chung của vợ chồng. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có 

chứng cứ và phải được Tòa án xác định. Như vậy, trong mọi trường hợp khi 
người chồng hoặc người vợ không thừa nhận đứa trẻ là con chung, hoặc khi có 

người thứ ba yêu cầu nhận con, thì phải được hiểu là có sự tranh chấp về cha, 
mẹ, con. Khi đó sẽ phải yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng. Nghĩa là 

công dân có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc xác định cha, con theo thủ tục 
tố tụng. 

Xuất phát từ quan điểm bảo vệ quyền trẻ em, tôn trọng quyền tự quyết, sự 
tự nguyện của các bên trong quan hệ cha, mẹ, con, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
một cách nhanh chóng nhất để trẻ em được có cha, mẹ, ngoài cách thức xác định 

quan hệ cha, mẹ, con theo thủ tục tố tụng (do Tòa án quyết định), pháp luật cho 
phép các bên được xác định quan hệ đó theo một cách thức nhanh hơn, đơn giản 

hơn, rút gọn về thủ tục, tiết kiệm về thời gian, chi phí - đó là đăng ký nhận cha, 
mẹ, con theo thủ tục hành chính trong trường hợp các bên còn sống, tự nguyện 

và không có tranh chấp. Theo cách thức này, các bên trong quan hệ cha, mẹ, con 
khẳng định mối quan hệ và được cơ quan đăng ký hộ tịch công nhận, đăng ký 

vào sổ hộ tịch. 

Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại cơ quan đăng ký hộ tịch được giải 

quyết trên cơ sở sự tự nguyện của các bên. Luật Hộ tịch quy định khi đăng ký 
nhận cha, mẹ, con, các bên phải trực tiếp có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch, có 

Tờ khai thể hiện yêu cầu và có các chứng cứ chứng minh theo quy định. 

Trình tự, thủ tục nhận cha, mẹ, con tại cơ quan đăng ký hộ tịch được quy 
định theo hướng đơn giản, thuận lợi cho người dân. Về cơ bản, hồ sơ đăng ký 

nhận cha, mẹ, con không có sự phân biệt giữa đăng ký nhận cha, mẹ, con trong 
nước với đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Trong hồ sơ đăng ký 

nhận cha, mẹ, con, đương sự có thể nộp văn bản của cơ quan y tế có thẩm quyền 
(kết quả giám định AND); trường hợp không có văn bản của cơ quan y tế phải 

có văn bản cam đoan của các bên cha, mẹ, con về mối quan hệ cha, mẹ, con và 
có ít nhất hai người làm chứng về quan hệ cha, mẹ con. Kết quả giám định AND 

không phải là chứng cứ bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con.  
Điều này thể hiện tính nhân văn sâu sắc, bảo đảm quyền của mỗi cá nhân được 

biết cha, mẹ mình là ai, đặc biệt đối với những trường hợp là trẻ em có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, bởi cha, mẹ trẻ không thể có điều kiện làm thủ tục giám 
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định ADN để chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con. Bên cạnh đó, việc nhận 
cha con cũng không hạn chế đối với trường hợp cha (đã có vợ) nhận con; trẻ là 

con của các trường hợp tảo hôn - mặc dù cha mẹ vi phạm pháp luật nhưng cũng 
không cấm nhận cha, con... 

3. Bảo đảm quyền được giám hộ 

Giám hộ đối với người chưa thành niên hoặc người tuy đã thành niên 
nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự là một chế định quan trọng 

của Bộ luật Dân sự và Luật Hôn nhân và Gia đình, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của trẻ em và các đối tượng yếu thế, đặc biệt trong trường hợp không 

có người tự nguyện thực hiện việc giám hộ (giám hộ cử) và ngược lại, trường 
hợp có nhiều người thuộc diện đủ điều kiện làm người giám hộ (giám hộ đương 

nhiên). Đăng ký giám hộ, chấm dứt, thay đổi giám hộ là cách thức để Nhà nước 
công nhận chính thức việc giám hộ, là bằng chứng, cơ sở pháp lý để Nhà nước 

yêu cầu bên giám hộ thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm của mình vì lợi 
ích của bên được giám hộ. 

Các quy định liên quan đến điều kiện, quyền, nghĩa vụ của người được 
giám hộ, người giám hộ được quy định bởi Bộ luật Dân sự, tuy nhiên, việc giám 

hộ phải thực hiện thủ tục đăng ký mới được Nhà nước ghi nhận. 

Luật Hộ tịch quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng về trình tự, thủ tục đăng 
ký giám hộ, thay đổi giám hộ, chấm dứt giám hộ; quy định rõ thủ tục đăng ký 

cho cả trường hợp giám hộ cử và giám hộ đương nhiên, đây là một điểm mới so 
với Nghị định số 158/2005/NĐ-CP (chỉ quy định đăng ký đối với trường hợp 

giám hộ cử), cũng là một bước hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hướng tới 
việc bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi cho người được giám hộ, đặc biệt là trẻ em, 

tránh trường hợp người giám hộ đương nhiên lạm dụng vai trò giám hộ của 
mình hoặc trốn tránh trách nhiệm giám hộ để có/không thực hiện hành vi, gây 

ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của trẻ em - người được giám hộ. 

Với tiêu chí xác định "nhóm yếu thế", thì những trường hợp được giám hộ 

(người chưa thành niên hoặc người tuy đã thành niên nhưng bị mất hoặc hạn chế 
năng lực hành vi dân sự) - chính là những người thuộc nhóm yếu thế, cần phải 

được quan tâm, bảo vệ. Việc quy định đầy đủ về điều kiện, trình tự, thủ tục, 
quyền, nghĩa vụ của người giám hộ, người được giám hộ chính là cơ chế bảo 
đảm quyền đăng ký hộ tịch của nhóm này. 

4. Bảo đảm quyền kết hôn 

Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân của mỗi cá nhân được 

Hiến pháp ghi nhận. Điều 39 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định về quyền 
kết hôn của cá nhân. 

Kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình là việc nam và nữ 
xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và 

đăng ký kết hôn (khoản 5 Điều 3). Như vậy, việc kết hôn chỉ có giá trị về pháp 
lý khi việc kết hôn được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 1 

Điều 9) và đảm bảo các điều kiện kết hôn theo luật định (Điều 8). 
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Về thẩm quyền đăng ký kết hôn 

- Luật Hộ tịch quy định thẩm quyền giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn 

cho công dân Việt Nam sinh sống trong nước theo hướng để cá nhân có quyền 
lựa chọn cơ quan đăng ký kết hôn cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi 
cư trú. 

- Cá nhân có thể yêu cầu đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
thường trú hoặc nơi tạm trú của bên nam hoặc bên nữ, tất cả các cơ quan này 

đều có quyền, trách nhiệm như nhau. 

- Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài, về nguyên tắc, được tôn trọng và 

bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam, quan hệ kết hôn có 

yếu tố nước ngoài chủ yếu là kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước 
ngoài8, phụ nữ Việt Nam kết hôn chủ yếu là phụ nữ cư trú ở khu vực nông thôn, 

trình độ học vấn không cao, không có công việc ổn định, vì vậy các quan hệ này 
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, thiệt thòi cho phụ nữ; nhiều trường hợp lợi 

dụng việc kết hôn để mua bán người, lừa đảo, kết hôn giả để xuất cảnh định cư 
tại nước ngoài. 

Do đó, pháp luật hộ tịch bên cạnh việc đơn giản hóa một phần về trình tự, 
thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, phân cấp thẩm quyền giải quyết 
cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, pháp luật về hộ tịch vẫn yêu cầu đăng ký kết 

hôn phải có mặt cả hai bên nam, nữ, không chấp nhận việc kết hôn vắng mặt; cả 
hai bên nam, nữ phải nộp giấy chứng nhận sức khỏe, giấy tờ chứng minh tình 

trạng hôn nhân, tránh trường hợp kết hôn với những người không đủ điều kiện 
sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ (nhiều trường hợp lợi 

dụng tâm lý muốn kết hôn với người nước ngoài, không biết tiếng, không đủ 
hiểu biết để lừa dối phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới mắc bệnh tâm thần 

hoặc có vấn đề về sức khỏe...). 

- Ngoài ra, nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên trong quan hệ hôn nhân và 

gia đình có yếu tố nước ngoài, bảo đảm mục đích kết hôn, pháp luật hộ tịch 
nhằm đơn giản hoá thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, pháp luật hộ 

tịch đã quy định trong quá trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy cần thiết, 
Phòng Tư pháp làm việc trực tiếp với các bên để làm rõ về nhân thân, sự tự 
nguyện kết hôn, mục đích kết hôn. Đây cũng là điểm mới so với quy định pháp 

luật về hộ tịch trước đây (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 
69/2006/NĐ-CP - quy định “Phỏng vấn" là thủ tục bắt buộc khi giải quyết yêu 

đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài). 

5. Bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người khuyết tật, người cao 

tuổi, người nghèo 

Hiện tại, Việt Nam có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, tương đương 

                                                                 
8 

Theo thống kê số liệu, tỷ lệ kết hôn giữa phụ nữ Việt  Nam với người nước ngoài, công dân Việt  Nam ở nước ngoài chiếm trên 96% tổ ng 

số trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài 
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khoảng 11% dân số. Chính sách chung của Nhà nước Việt Nam là khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng về các 

quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và phát huy khả năng của họ để ổn 
định đời sống, hoà nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội. Pháp luật về 
hộ tịch cũng có những quy định đảm bảo quyền đăng ký hộ tịch của người 

khuyết tật và người cao tuổi, cụ thể: 

5.1. Về  phương thức thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch 

Luật quy định người dân có thể lựa chọn nộp trực tiếp cho cơ quan đăng 
ký hộ tịch hoặc gửi qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Việc 

quy định linh hoạt các phương thức đăng ký hộ tịch nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người dân, đặc biệt đối với những đối tượng không thể trực tiếp đi 

làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, những người này có thể là 
những người bận công việc, không thực hiện được quyền hoặc những người có 

quyền nhưng không thể trực tiếp thực hiện quyền của mình do hoàn cảnh cá 
nhân như: người khuyết tật, người cao tuổi, già yếu.... 

Luật Hộ tịch quy định rõ việc miễn lệ phí đăng ký hộ tịch cho người thuộc 
hộ nghèo, người khuyết tật là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Bên cạnh 

đó, để khuyến khích các việc hộ tịch được đăng ký đầy đủ kịp thời, Luật Hộ tịch 
đã quy định miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp đăng ký khai 
sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong 

nước. 

5.2. Về  trách nhiệm của cơ quan đăng ký hộ tịch 

Luật Hộ tịch cũng quy định rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo 
đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thuộc nhóm yếu thế thực hiện quyền 

đăng ký hộ tịch thông qua thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động. 

- Trường họp trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể 

đi đăng ký khai sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án 
phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những 

người này không có điều kiện đi đăng ký khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân 
cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưu động. 

- Trường hợp người chết không có người thân thích, người thân thích 
không sống cùng địa bàn xã hoặc là người già, yếu, khuyết tật không đi đăng ký 
khai tử được thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai tử lưu động. 

- Trường hợp hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà 
một hoặc cả hai bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký 

kết hôn được thì ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn lưu động.  

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quyết 

định tổ chức đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lun động nhằm bảo đảm tốt 
nhất việc đăng ký hộ tịch của các nhóm yếu thế. 
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6. Bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của công dân là người dân tộc 
thiểu số 

Nhà nước Việt Nam thực hiện đường lối nhất quán là các dân tộc bình 
đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ. Tuy nhiên, việc bảo đảm 
các quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc thiểu số là một nội dung được 

quan tâm. Điều 5 Hiến pháp năm 2013 quy định các dân tộc có quyền dùng 
tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền 

thống và văn hóa tốt đẹp của mình; Điều 42 cũng ghi nhận công dân có quyền 
xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao 

tiếp. Pháp luật về hộ tịch cũng có những quy định nhằm bảo đảm việc bảo vệ 
quyền lợi của cộng đồng này thông qua quy định về tôn trọng và bảo đảm quyền 

nhân thân của cá nhân, mọi cá nhân đều bình đẳng. 

Luật Hộ tịch quy định sự bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, 

giữa cha và mẹ, giữa người dân tộc Kinh và người dân tộc thiểu số thông qua 
quy định dân tộc là một trong các nội dung khai sinh; quy định quyền thỏa 

thuận, lựa chọn họ tên, quốc tịch, quê quán và dân tộc của con theo dân tộc của 
cha và mẹ, không có sự phân biệt đối xử đối với dân tộc thiểu số; Luật còn cho 

phép cha, mẹ được quyền yêu cầu xác định lại dân tộc của con (trường hợp con 
chưa thành niên), quyền của con (trường hợp con đã thành niên) theo dân tộc 
của cha hoặc dân tộc của mẹ. 

Trường hợp khi đăng ký khai sinh cho con, cha, mẹ không có thỏa thuận 
hoặc không thỏa thuận được về nội dung khai sinh thì được xác định theo tập 

quán. Việc pháp luật hộ tịch quy định việc áp dụng tập quán trong việc xác định 
nội dung khai sinh thể hiện sự tôn trọng, bảo tồn và phát huy các phong tục, tập 

quán tốt đẹp, tiến bộ của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số. Với 54 thành 
phần dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số, 53 dân tộc thiểu số, mỗi dân 

tộc đều có những phong tục, tập quán riêng, đó là những quy tắc, quy định xử 
sự của cộng đồng, mang tính ràng buộc, tính cộng đồng rất cao. Đồng bào dân 

tộc thiểu số coi những tập quán này quan trọng không kém các quy định pháp 
luật. Việc quy định nội dung này trong Luật là cơ sở để công chức tư pháp - hộ 

tịch vận dụng áp dụng trong quá trình giải quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch 
của người dân tộc thiểu số.  

7. Bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người chuyển đổi giới tính 

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định một quyền nhân thân mới của cá 
nhân mà Bộ luật Dân sự 2005 chưa quy định đó là chuyển đổi giới tính (Điều 

37). Theo đó, “ Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. 
Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch 

theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới 
tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên 

quan”. Đây là một trong các quy định mang tính nhân văn, có tính đột phá của 
Bộ luật Dân sự, nhằm bảo đảm quyền lợi của những người có hoàn cảnh đặc 

biệt, có quan niệm hoặc nhu cầu khác về giới tính. 

Để bảo đảm quyền lợi của người chuyển đổi giới tính, Bộ luật Dân sự quy 
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định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi tên 
trong trường hợp đã chuyển đổi giới tính (điểm e khoản 1 Điều 28), để bảo đảm 

tính tương thích, pháp luật hộ tịch cũng tạo cơ sở thông qua quy định “xác nhận 
hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật” 
khoản 4 Điều 3 Luật Hộ tịch. 

Mặc dù còn phải chờ các quy định cụ thể của Luật chuyển đổi giới tính, 
nhưng các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hộ tịch đã ghi nhận, bảo đảm 

quyền lợi, có tiếng nói chống phân biệt đối xử với người chuyển đổi giới tính, 
bảo đảm họ có địa vị pháp lý bình đẳng như cá nhân khác, sự minh bạch trong 

thực hiện các quyền nhân thân trong các quan hệ dân sự. Bởi nếu như trước đây, 
pháp luật không có quy định nào thừa nhận, người chuyển giới gặp rất nhiều 

khó khăn từ các giao dịch, cuộc sống thường ngày cho tới các vấn đề pháp lý 
như mua bán, thừa kế tài sản, di chuyển máy bay, việc làm, y tế... vì nhận dạng 

khác bên ngoài khác với tên gọi, giới tính trong giấy tờ hộ tịch. Đến nay, việc 
chuyển giới sẽ được luật hóa, sẽ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của 

nhóm người này. 

Quy định tiến bộ này đã đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia tiên phong 

có quy định pháp lý cụ thể để bảo vệ quyền của người chuyển đổi giới tính nói 
riêng và quyền của nhóm người đồng tính, song giới, chuyển giới nói chung, 
phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc được 

thông qua vào tháng 9 tháng 2014 về nhân quyền.  

8. Bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân ở khu vực biên giới 

Quản lý nhà nước về hộ tịch tại khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng, 
thường xuyên của các cấp chính quyền nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát thực 

trạng và các biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân, góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh. Khu vực biên giới thường là những vùng miền núi, hoặc những 
nơi có địa bàn hiểm trở, chia cắt, hệ thống giao thông đi lại hết sức khó khăn, xa 

trung tâm huyện. Nhân dân địa bàn khu vực biên giới chủ yếu là người dân tộc 
thiểu số và thiếu số ít người, thuộc các dân tộc khác nhau. Mỗi dân tộc lại có 

những phong tục, tập quán, lối sống, bản sắc văn hóa khác nhau. Người dân 
sống ở khu vực biên giới thường có trình độ dân trí thấp và không đồng đều và 
đời sống xã hội của nhân dân sát biên giới còn bị ảnh hưởng của các tập tục.  

Pháp luật hộ tịch có quy định cụ thể về một số thủ tục đăng ký hộ tịch tại 
khu vực biên giới như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, 

mẹ, con, đăng ký khai tử. Theo đó, thẩm quyền đăng ký hộ tịch được phân cấp 
cho ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới. Theo đó, pháp luật hộ tịch quy 

định: 

- Về đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới đăng ký 

khai sinh cho trẻ sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam 
thường trú tại địa bàn xã đó còn mẹ hoặc cha là công dân nước láng giềng 

thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp  với 
xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú. 
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- Về đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện 
đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công 

dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã 
của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân 
Việt Nam thường trú. 

- Về đăng ký nhận cha, mẹ, con: Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới 
thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú tại 

địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành 
chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới 

của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú. 

- Về đăng ký khai tử: Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện 

đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài cư trú tại xã đó. 

Như vậy, mặc dù các thủ tục hộ tịch như nêu trên đều có yếu tố nước 

ngoài, thông thường, Luật sẽ quy định thẩm quyền thuộc ủy ban nhân dân cấp 
huyện tuy nhiên, do đặc thù vị trí địa lý, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới lại là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các yêu cầu đăng ký hộ tịch cho 
người dân ở khu vực biên giới. Pháp luật hộ tịch đã có những quy định cụ thể về 

thẩm quyền cũng như thủ tục cụ thể, tạo điều kiện cho công dân tại khu vực biên 
giới có thể được đảm bảo quyền đăng ký hộ tịch, đảm bảo không có sự khác biệt 
so với công dân cư trú ở vùng đồng bằng, thành thị. 

9. Một số hướng dẫn bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người di cư, 
người rơi vào tình trạng quốc tịch chưa rõ ràng 

Bên cạnh những quy định pháp luật bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của 
nhóm yếu thế như đã nêu trên, thời gian qua Nhà nước đã có những văn bản, Đề 

án chuyên biệt nhằm bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của nhóm yếu thế, như: 
Thông tư số 03/2015/TT-BTP ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn việc đơn giản hóa điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc 
nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn 

không giá thú tại địa bàn các huyện của tỉnh giáp đường biên giới Việt - Lào. 
Thông tư số 64/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú theo quy 
định của Thỏa thuận Việt - Lào khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ 
tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân. Tiểu đề án 

“Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân 
khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”. Quyết định số 1793/QĐ-

BTP ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, 
đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân 

Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.  

Có thể khẳng định rằng, ngoài hệ thống pháp luật bảo đảm quyền đăng ký 

hộ tịch của nhóm yếu thế, còn có những văn bản, đề án nhằm bảo đảm quyền 
đăng ký hộ tịch của nhóm yếu thế./. 
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Chuyên đề 2 
ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI,  

TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM  
VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỀ  NƯỚC CƯ TRÚ 

I. TỐNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM 

Đăng ký khai sinh là việc Nhà nước ghi nhận sự ra đời, tồn tại của trẻ em, 
ghi nhận các thông tin hộ tịch cơ bản nhất của con người bao gồm: họ, tên, ngày 

tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, họ tên cha, mẹ... Đăng ký khai sinh và cấp 
Giấy khai sinh là cơ sở pháp lý để xác định tư cách công dân, thiết lập mối quan 

hệ chính thức giữa công dân với Nhà nước, là cơ sở để xác lập các quyền nhân 
thân khác của cá nhân. Đăng ký khai sinh không chỉ là quyền cơ bản của con 

người mà còn đảm bảo quyền khác của trẻ em được duy trì như quyền được tiếp 
cận các dịch vụ xã hội thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và học tập... Thông tin 

thu thập từ việc đăng ký khai sinh giúp Chính phủ hoạch định các chính sách về 
y tế, giáo dục... 

Thông qua việc đăng ký khai sinh, mỗi trẻ em sẽ được cấp một Giấy khai 
sinh. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ để 

thực hiện các quyền lợi khác của trẻ em như: đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế, đi học... Tất cả các giấy tờ khác của cá nhân đều phải bảo đảm thông tin 
đúng với Giấy khai sinh. 

Chính vì vậy, cần thực hiện tốt, hiệu quả, kịp thời việc đăng ký khai sinh 
cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn 

pháp luật quy định (60 ngày kể từ ngày sinh); các nội dung đăng ký khai sinh 
đúng, đủ, chính xác, bảo đảm cho trẻ em có Giấy khai sinh hợp lệ, sử dụng 

thuận lợi trong các hoạt động khác có liên quan, cần đến Giấy khai sinh (như 
đăng ký thường trú, bảo hiểm y tế, đi học, hưởng các chế độ chính sách khác 

...); đồng thời cần nâng cao nhận thức của người dân về những quyền lợi chính 
đáng mà trẻ em được hưởng khi có được Giấy khai sinh; cũng như quyền, trách 

nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn quy định của cha, mẹ, ông, 
bà, người thân thích của trẻ. 

1. Quy định của pháp luật liên quan đến quyền đăng ký khai sinh 

Quyền được khai sinh là một trong các quyền dân sự cơ bản của con 
người, được khẳng định rõ trong các văn kiện pháp lý quốc tế như: 

Điều 7 Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em nêu: Trẻ em phải 
được đăng ký ngay lập tức sau khi sinh ra và có quyền có họ tên, quyền có quốc 

tịch và trong chừng mực có thể, quyền biết cha mẹ mình và được cha mẹ mình 
chăm sóc sau khi ra đời. 

Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 30) đã khẳng định cá nhân từ khi sinh ra 
có quyền được khai sinh. Ngay cả đối với trẻ em sinh ra mà sống được từ 24 giờ 

trở lên mới chết, thì cũng phải được khai sinh (và khai tử). Nếu trẻ sinh ra mà 
sống dưới 24 giờ, thì không phải khai sinh (và khai tử), trừ trường hợp cha, mẹ 

có yêu cầu. 
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Quyền khai sinh luôn gắn liền với quyền có quốc tịch hay quyền được xác 
định có quốc tịch. Bộ luật dân sự năm 2015 (Điều 31) cũng khẳng định rõ: Cá 

nhân có quyền có quốc tịch. Việc xác định quốc tịch Việt Nam do Luật Quốc 
tịch Việt nam quy định. 

Pháp luật Việt Nam (Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Hộ tịch) đã lồng 

ghép việc xác định quốc tịch Việt Nam cho trẻ vào quá trình đăng ký khai sinh, 
quốc tịch là nội dung được xác định trghi rõ trong Giấy khai sinh. Đây là một 

trong những điểm đặc thù của hệ thống pháp luật mà ít nước trên thế giới có. 
Điều đó giúp cho mọi trẻ em khi đăng ký khai sinh đều được bảo đảm quyền có 

quốc tịch, tránh bị rơi vào tình trạng không quốc tịch hoặc chưa xác định được 
quốc tịch. 

2. Quyền, trách nhiệm của người đi đăng ký khai sinh 

Luật Hộ tịch (Điều 15) quy định trách nhiệm của hai nhóm đối tượng phải 

đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

Nhóm thứ nhất - quyền, trách nhiệm của người đi khai sinh: Luật quy 

định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm 
đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho 

con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi 
dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. 

Đổi với trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha mẹ thì cá nhân, tổ 

chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em đó.  

Trên đây là những người có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em 

(theo khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch). 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP: Trường 

hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo 
quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền 

của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung 
khai sinh. 

Trường hợp những người thân thích khác cũng không thể đi đăng ký khai 
sinh cho cháu, thì cha mẹ có thể ủy quyền bằng văn bản (được chứng thực hợp 

pháp) cho người khác (bạn bè, hàng xóm...) đi đăng ký khai sinh cho trẻ em. 
Nếu không phải cha mẹ đi khai sinh cho con, thì người đi khai sinh phải thống 
nhất với cha mẹ của trẻ về những nội dung khai sinh và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung này theo cam đoan trong Tờ khai đăng ký khai sinh.  

Nhóm thứ hai - thẩm quyền, trách nhiệm của người đăng ký (công chức 

làm công tác hộ tịch): Luật Hộ tịch quy định công chức tư pháp - hộ tịch có 
trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em, thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn 
quy định và thực hiện đăng ký khai sinh lưu động khi có yêu cầu theo quy định. 

Công chức tư pháp - hộ tịch phải hoàn toàn chủ động, tích cực tham mưu cho 
Chủ tịch/Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã trong đăng ký và quản lý hộ tịch, 
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chấp hành mọi quy định pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của người làm công 
tác hộ tịch, nghiêm túc thực hiện đúng trình tự, thủ tục đăng ký đối với mỗi loại 

việc hộ tịch và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban nhân dân đối với công 
tác hộ tịch tại địa bàn. 

3. Xác định nội dung khi đăng ký khai sinh 

Khi tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh, cả người đi đăng ký và người tiếp 
nhận, giải quyết cần xác định đúng theo nguyên tắc các nội dung sau: 

- Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới 
tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; 

- Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và 
tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; 

Các nội dung này, người đi đăng ký khai sinh có trách nhiệm trao đôi 
thống nhất với cha, mẹ của trẻ và chịu trách nhiệm trước cơ quan đăng ký hộ 

tịch về việc này. 

Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định việc xác định họ, dân tộc, 

đặt tên cho trẻ em được như sau: 

“Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật 

Hộ tịch, khoản 1 Điều 4 Nghị định sổ 123/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây: 

- Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật 
và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của 

Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng. 

- Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của 

con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo 
tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.” 

Nội dung đăng ký khai sinh theo quy định tại Luật Hộ tịch và Nghị định 
số 123/2015/NĐ-CP gồm các thông tin của người được đăng ký khai sinh (họ, 

chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh; quê quán; dân tộc; 
quốc tịch), thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh (họ, chữ đệm và 

tên; năm sinh; dân tộc, quốc tịch; nơi cư trú), số định danh cá nhân của người 
được đăng ký khai sinh...”. 

a) Về xác định họ, dân tộc của trẻ: 

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015, thì “Họ của cá nhân 
được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; 

nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường 
hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ 

đẻ”. 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết hơn việc cha, mẹ có thể 

lựa chọn họ, xác định dân tộc, quê quán cho con theo họ, dân tộc, quê quán của 
cha hoặc của mẹ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không thỏa thuận được thì họ, 

dân tộc, quê quán của con xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, 
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dân tộc, quê quán của cha hoặc của mẹ, nghĩa là không được lựa chọn họ, xác 
định dân tộc, quê quán khác thông tin của cha hoặc mẹ. 

Quy định này là để tránh trường hợp trên thực tế nhiều người dân lựa chọn 
họ cho con theo tập quán của một số dân tộc, dòng họ, theo tập quán địa phương 
hoặc để phân biệt theo thứ tự thứ bậc trong dòng họ dẫn đến họ con không giống  

họ cha, anh em trong cùng một gia đình có họ khác nhau... 

Một số trường họp trẻ được đăng ký khai sinh trước đây (trước thời điểm 

Thông tư số 01/2008/TT-BTP có hiệu lực ngày 17 tháng 6 năm 2008) mà không 
theo họ cha, hoặc họ mẹ là do quy định pháp luật thời điểm đó chưa đầy đủ, cần 

chấp nhận yếu tố lịch sử mà không yêu cầu người dân phải làm thủ tục thay đổi, 
cải chính hộ tịch. 

- Hiện tại, việc ghi thành phần dân tộc trong các giấy tờ cá nhân, CMND, 
hộ khẩu vẫn được xác định và ghi theo Danh mục tên gọi các dân tộc ban hành 

theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 03 tháng 02 năm 1979 của Tổng Cục 
thống kê. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn được coi là văn bản duy nhất để 

xác định các thành phần dân tộc tại Việt Nam. 

- Để đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời tôn trọng phong tục, tập 

quán của đồng bào, đối với trường họp công dân có nguyện vọng ghi dân tộc 
theo tên gọi khác khi đăng ký hộ tịch thì ghi tên nhóm nhỏ hoặc tên gọi khác, 
sau đó đóng mở ngoặc ghi tên chính thức của dân tộc theo hướng dẫn của Ủy 

ban dân tộc, ví dụ: Pa-co (Ta-ôi). 

b) Về  việc đặt tên cho trẻ 

Trong việc đặt tên cho trẻ em, cần chú ý tôn trọng quyền của trẻ em, bảo 
đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc đặt tên cho trẻ mà dẫn đến xâm phạm 

quyền, lợi ích họp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật dân sự thì không được chấp nhận. 

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015, thì “cá nhân có 
quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có); “tên của công dân Việt Nam 

phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng 
số, bằng một ký tự mà không phải là chữ”. 

Như vậy, phần tên (bao gồm cả chữ đệm - nếu có) của công dân Việt Nam 
bắt buộc phải bàng tiếng Việt. Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc tên 
phải có ý nghĩa, tuy nhiên, do tên gọi sẽ gắn với cả cuộc đời của trẻ nên để bảo 

đảm quyền lợi của trẻ em, cơ quan đăng ký hộ tịch cần tuyên truyền, giải thích 
rõ cho cha, mẹ trẻ về việc đặt tên cho trẻ trên cơ sở nguyên tắc quy định tại 

khoản 1 Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BTP, tránh việc đặt tên thiếu ý nghĩa, 
ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt của trẻ sau này. 

Ngoài ra, Thông tư số 04/2020/TT-BTP cũng quy định không đặt tên quá 
dài, khó sử dụng. 

“Tên” trong trường họp này được hiểu được hiểu bao gồm họ, chữ đệm và 
tên; Họ (từ đầu tiên) và tên (từ cuối cùng) thường chỉ có một từ; chữ đệm (ở 
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giữa) có thể có, có thể không và nếu có thì cũng không nên đặt quá dài, khuyến 
nghị chỉ nên đặt “chữ đệm” tối đa 3 từ. 

Như vậy, khi đăng ký khai sinh cho trẻ phải đặt tên cho trẻ bằng tên tiếng 
Việt. Kể cả trong trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ mà có một bên cha, hoặc 
mẹ là người nước ngoài, chọn quốc tịch Việt Nam cho con, thì cũng phải đặt tên 

bằng tiếng Việt cho trẻ. 

c)  Về việc xác định quốc tịch cho trẻ khi đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài 

- Việc xác định quốc tịch Việt Nam cho trẻ em khi đăng ký khai sinh 

được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch. 

- Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con khi đăng ký 

khai sinh, thì ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc 

trẻ có quốc tịch phù hợp quy định pháp luật của nước đó. Nếu cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài không xác nhận thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng 

ký khai sinh cho trẻ, nhưng để trống phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh 
và Sổ đăng ký khai sinh. 

 Trên thực tế có trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho 
con, giấy đăng ký khai sinh đã ghi quốc tịch nước ngoài nhưng thực chất quốc 
tịch nước ngoài đó chưa được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công 

nhận. 

Ví dụ: Ấn Độ quy định khi lựa chọn quốc tịch Ấn Độ, phải đến đăng ký 

việc lựa chọn quốc tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Ẩn Độ thì quốc tịch Ấn 
Độ mới được công nhận. 

+ Trường hợp trẻ em đã được cấp Hộ chiếu nước ngoài hoặc đã được đăng 
ký hộ khẩu tại nước ngoài, khi có yêu cầu đăng ký khai sinh tại cơ quan đăng ký 

hộ tịch ở trong nước cần thận trọng xem xét, nếu xác định trẻ em đã có quốc tịch 
nước ngoài thì hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để thực 

hiện các thủ tục về hộ tịch. 

d) Việc cấp, bổ sung số định danh cá nhân của người được đăng ký khai 

sinh 

- Theo quy định của Luật Căn cước công dân, số định danh cá nhân được 
cấp cho mỗi công dân Việt Nam. Đối với người dưới 14 tuổi, số định danh cá 

nhân được ghi vào Giấy khai sinh và đây cũng là số Thẻ căn cước công dân của 
người đó khi đủ tuổi được cấp căn cước công dân. 

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, gồm 6 số đầu là mã 
thế kỷ sinh, giới tính, năm sinh, nơi đăng ký khai sinh (mã tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương) và 6 số tiếp theo là số tự nhiên (số lượng trẻ em nam/nữ của 
một tỉnh sinh ra trong một năm), số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. Số định danh cá nhân được cấp ngay cho trẻ em là công 
dân Việt Nam khi đăng ký khai sinh. Các trường họp đăng ký khai sinh không 
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mang quốc tịch Việt Nam thì vẫn thực hiện đăng ký theo thủ tục hộ tịch thông 
thường nhưng không cấp số định danh cá nhân. 

- Về  việc bổ sung số định danh cá nhân (Công văn số 4756/BTP-HTQTCT 
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp): 

 Trong thời gian qua, triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

toàn quốc”, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp đã xây dựng và áp dụng 
Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (sau đây gọi là Phần 

mềm), trong đó có Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép thực hiện việc 
đăng ký khai sinh, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định 

danh cá nhân cho các trường hợp trẻ là công dân Việt Nam, đã xác định được 
giới tính, dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký khai sinh) theo quy định của 

Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân. Đến nay, đã triển khai áp dụng tại tất cả 
cơ quan đăng ký hộ tịch của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  Do thời điểm sử dụng Phần mềm không đồng nhất tại các địa phương 
(Việc sử dụng Phần mềm ngay từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 có 04 thành phố 

trực thuộc Trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nằng 
và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; các tỉnh, thành phố khác sử dụng Phần 

mềm vào các năm tiếp theo). Đồng thời trong quá trình thực hiện, có thời điểm 
hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp bị lỗi, mất kết 
nối nên nhiều trường họp trẻ em được đăng ký khai sinh bằng Phần mềm, thuộc 

diện được cấp số định danh cá nhân nhưng trong sổ đăng ký khai sinh và trên 
Giấy khai sinh, phần thông tin về số định danh cá nhân vẫn để trống. Những 

trường hợp này gồm 2 nhóm: 

+ Nhóm thứ nhất là các trường họp được đăng ký khai sinh từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016 đến trước thời điểm địa phương áp dụng Phần mềm. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc số hóa sổ đăng ký khai sinh theo 

hướng dẫn của giai đoạn 1 tại Tài liệu kèm theo Công văn số 1437/BTP-CNTT 
ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tư pháp. Sau khi nhập vào Phần mềm, có số 

định danh cá nhân thì công chức Tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã 
căn cứ Phần mềm, thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong sổ đăng ký 

khai sinh tương ứng, tại mục Ghi chú ghi rõ:“bổ sung số định danh cá nhân 
theo hướng dẫn tại Công văn số 4756/BTP-HTQTCT ngày 18 tháng 12 năm 
2020 của Bộ Tư pháp”. 

Sau đó, nếu cha, mẹ trẻ em có yêu cầu bổ sung số định danh cá nhân của 
trẻ em trên bản chính Giấy khai sinh thì thực hiện tương tự trên Giấy khai sinh. 

Các bước nghiệp vụ khác thực hiện theo đúng quy định của thủ tục bô sung 
thông tin hộ tịch. 

+ Nhóm thứ hai là các trường hợp bị lỗi kết nối, Phần mềm bị treo hoặc 
máy tính/ mạng trục trặc... không kết nối lấy số định danh cá nhân được tại thời 

điểm đăng ký khai sinh, phải đăng ký, cấp Giấy khai sinh và bỏ trống phần 
thông tin về số định danh cá nhân để bảo đảm thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính và nhu cầu có Giấy khai sinh của trẻ em. 
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Các trường hợp này, sau đó, cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc đã thực hiện 
việc nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm hoặc hệ thống sau khi 

được khắc phục đã tự động kết nối, được cấp số định danh cá nhân nhưng chỉ có 
số định danh cá nhân trong Phần mềm, chưa được bổ sung số định danh cá nhân 
trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh thì thực hiện bổ sung vào sổ 

và Giấy khai sinh tương tự như trường họp trên. Các bước nghiệp vụ khác thực 
hiện theo đúng quy định. 

Để bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em, Sở Tư pháp các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch 

nếu gặp tình trạng lỗi kỹ thuật như nêu trên thì vẫn thực hiện đăng ký khai sinh, 
cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, để trống phần thông tin về số định danh cá nhân 

và thực hiện bổ sung sau theo hướng dẫn này. Đồng thời chủ động trao đổi với 
cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh bảo đảm vẫn cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, 

không được vì lý do Giấy khai sinh không có số định danh cá nhân mà từ chối 
cấp Thẻ, theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

4. Một số quy định mang tính nguyên tắc chung cần lưu ý khi đăng ký 
khai sinh 

a) Vấn đề ủy quyền 

Những người có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em trực tiếp 
thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác (không phải là người có trách nhiệm đi 

đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 14 của Luật Hộ tịch) thực hiện việc 
đăng ký khai sinh. 

Trường hợp ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền, được công chứng, 
chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền phải gồm toàn bộ 

công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận 
kết quả đăng ký khai sinh. 

b) Cách thức nộp hồ sơ 

Người đi đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp, gửi hồ sơ qua hệ 

thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến; tuy nhiên, phải trực tiếp tới cơ quan 
đăng ký hộ tịch để hoàn tất thủ tục (ký tên vào sổ đăng ký khai sinh) và nhận kết 

quả (Giấy khai sinh). 

c) Cách nhập, ghi thông tin khai sinh 

Do vai trò, ý nghĩa quan trọng của Giấy khai sinh nên các nội dung trên 

biểu mẫu Giấy khai sinh, sổ đăng ký khai sinh cần được xác định và ghi/in chính 
xác theo các nguyên tắc sau: 

Họ, chữ đệm, tên của người được khai sinh phải ghi bằng chữ in hoa, có 
dấu. 

- Ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh là ngày, tháng, năm 
dương lịch, được ghi bằng số và bàng chữ. 

- Mục “Nơi sinh” được ghi như sau: 
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+ Trường họp trẻ em sinh tại bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là cơ sở y tế) thì ghi tên cơ sở y tế đó 

và tên địa danh hành chính nơi có cơ sở y tế đó. 

+ Trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế, bao gồm trường hợp sinh tại 
nhà, sinh trên phương tiện giao thông, trên đường hoặc tại địa điêm khác thì 

“Nơi sinh” được ghi theo địa danh hành chính thực tế, nơi trẻ em sinh ra (ghi 
địa danh hành chính đủ 3 cấp). 

+ Trường họp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì "Nơi sinh” được ghi theo 
tên thành phố và tên quốc gia, nơi trẻ em được sinh ra; trường họp trẻ em sinh ra 

tại quốc gia liên bang thì ghi tên thành phố, tên tiểu bang và tên quốc gia đó.  

- Mục "Nơi cư trú” được ghi như sau: 

+ Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi theo nơi 
đăng ký thường trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú, thì ghi theo 

nơi đăng ký tạm trú. 

+ Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ 

thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài. 

- Mục “Giấy tờ tùy thân” của người đi đăng ký khai sinh, bao gồm các 

loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, 
phải ghi rõ: tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. 

- Mục “Nơi đăng ký khai sinh” phải ghi đúng tên cơ quan có thẩm quyên 

đăng ký khai sinh theo quy định của Luật Hộ tịch, cụ thể như sau: 

+ Trường hợp đăng ký khai sinh tại ủy ban nhân dân cấp xã thì phải ghi 

đủ địa danh hành chính 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). 

+ Trường hợp đăng ký khai sinh tại ủy ban nhân dân cấp huyện thì phải 

ghi đủ tên 2 cấp hành chính (huyện, tỉnh). 

+ Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài thì ghi tên của Cơ quan đại diện và tên quốc gia nơi có 
trụ sở của Cơ quan đại diện đó. 

- “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy 
khai sinh sử dụng để ghi chú nội dung thay đôi, cải chính, bô sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc; ghi các thông tin hộ tịch thay đổi theo bản án, quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Khi thực hiện cần ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành ghi chú, thông tin hộ 

tịch có sự thay đổi và tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày, tháng, năm cấp 
giấy tờ là căn cứ để thực hiện việc ghi chú. 
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II.  ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM BỊ BỎ RƠI, TRẺ  CHƯA 
XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHA VÀ MẸ 

 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nhưng phần lớn là 
vì người mẹ rơi vào hoàn cảnh như khó khăn, không đủ khả năng nuôi dưỡng... 
Trẻ bị bỏ rơi luôn là đối tượng yếu thế cần được phát hiện, chăm sóc kịp thời, 

thực hiện việc bảo hộ, bảo đảm quyền của trẻ thông qua việc xác định danh tính, 
có Giấy khai sinh để thực hiện các quyền khác. Pháp luật hộ tịch (Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP) đã có quy định riêng hướng dẫn chi tiết việc đăng ký khai 
sinh cho trẻ bị bỏ rơi, theo đó: 

1. Về thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi (thông 

thường là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà trẻ bị bỏ rơi). 

2. Trình tự, thủ tục giải quyết 

Bước 1: Lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi. 

Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay 

cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi; trường hợp trẻ bị bỏ 
rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo. 

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 
Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản. Ủy ban nhân dân 
cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng 

theo quy định pháp luật. 

Bước 2: Niêm yết thông tin. 

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm niêm yết tại trụ 
sở ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. Hết thời hạn niêm 

yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ/không có người nhận là cha, 
mẹ đẻ và chứng minh được mối quan hệ với trẻ, ủy ban nhân dân cấp xã thông 

báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ đế tiến hành đăng ký 
khai sinh cho trẻ em. 

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ đăng ký khai sinh 

+ Người có trách nhiệm đăng ký khai sinh là cá nhân hoặc tổ chức đang 

tạm thời nuôi dưỡng trẻ. 

+ Hồ sơ đăng ký khai sinh gồm có: Tờ khai đăng ký khai sinh; Biên bản 
về việc trẻ bị bỏ rơi, Giấy chứng sinh (Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi có giá trị 

thay thế Giấy chứng sinh trong trường họp trẻ không có Giấy chứng sinh). 

Bước 4: Xác định nội dung đăng ký khai sinh và hoàn tất thủ tục đăng ký 

khai sinh 

+ Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân 

sự. Neu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ 
thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng 

của trẻ để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán 
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được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai 
về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và sổ hộ tịch để trống; trong 

sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”. 

+ Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm thẩm tra thành phần hồ sơ, 
các nội dung đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nội dung khai 

sinh đúng quy định thì ghi nội dung vào sổ đăng ký khai sinh, hoàn thiện dữ liệu 
trên Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, gửi lấy số định danh cá nhân, 

hoàn tất các thủ tục và cấp Giấy khai sinh cho trẻ theo quy định.  

3. Một số lưu ý khi đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 

- Đổi với việc lập biên bản: 

Việc lập biên bản phải được thực hiện ngay tại thời điểm phát hiện trẻ bị 

bỏ rơi. 

Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; đặc điêm 

nhận dạng như giới tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe; tài sản hoặc đồ vật khác 
của trẻ, nếu có; họ, tên, giấy tờ chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát 

hiện trẻ bị bỏ rơi. Biên bản phải được người lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, 
người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của cơ quan lập. 

Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bản 
giao cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ. 

- Người đi đăng ký khai sinh: 

Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Cá nhân hoặc 
tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em”. 

Trường hợp người đi đăng ký khai sinh là người đang nuôi dưỡng trẻ hoặc 
người đại diện tổ chức nuôi dưỡng trẻ thì có thể ủy quyền cho người khác đi 

đăng ký khai sinh, tuy nhiên phải thống nhất nội dung đăng ký khai sinh cho trẻ 
với người có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh. 

- Về  việc xác định họ, tên cho trẻ: 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được 

nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ 
của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc 

mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa 
được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người 

đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu 
đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi 

dường. 

Trong trường hợp có căn cứ xác định họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi 

sinh của trẻ (ví dụ như Giấy chứng sinh) thì ghi theo họ tên, ngày tháng năm 
sinh, nơi sinh đó. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi mà có giấy tờ kèm theo ghi họ tên 

của trẻ và họ tên cha mẹ, nhưng sau khi niêm yết theo quy định mà không tìm 
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được cha mẹ đẻ, thì phải để trống, không ghi tên cha mẹ vào Giấy khai sinh; chỉ 
ghi họ tên cha mẹ vào cột Ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh để theo dõi. Trong 

trường hợp này, họ tên trẻ sẽ do người yêu cầu đăng ký khai sinh đặt.  

4. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha và mẹ 

- Về đối tượng: Trẻ chưa xác định được cha là con do người mẹ sinh ra 

khi người mẹ hoàn toàn độc thân, không liên quan đến “thời kỳ hôn nhân” nào, 
có giấy tờ, tài liệu họp pháp chứng minh mối quan hệ mẹ con. 

Trẻ chưa xác định được cha và mẹ tuy cũng là trẻ không được ghi thông 
tin về cha mẹ khi thực hiện đăng ký khai sinh, nhưng khác với trẻ bị bỏ rơi - là 

đứa trẻ không hề có thông tin gì (đúng, chính xác, có tài liệu họp lệ chứng minh) 
về cha, mẹ, đứa trẻ trong hoàn cảnh này người đi đăng ký khai sinh, công chức 

tư pháp - hộ tịch biết, được cung cấp thông tin về cha hoặc mẹ hoặc cả cha và 
mẹ trẻ nhưng người đi đăng ký khai sinh (thường là người thân thích - trên thực 

tế của trẻ) không có giấy tờ, tài liệu họp lệ chứng minh được mối quan hệ cha, 
mẹ con; cha/mẹ của trẻ cũng không có mặt/không đồng ý làm thủ tục nhận cha, 

mẹ, con. 

- Về thẩm quyền: trình tự, thủ tục, nội dung đăng ký khai sinh: 

+ Thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm 
đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ 

+ Thủ tục: Lưu ý việc lập Biên bản về việc trẻ chưa xác định được cha, mẹ 

theo thông tin thực tế, nội dung biên bản tương tự Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; 
việc niêm yết và xác định nội dung đăng ký khai sinh cho trẻ tương tự trường 

hợp trẻ bị bỏ rơi, khi đăng ký khai sinh cần đánh dấu tích tại mục “Trẻ chưa xác 
định cha, mẹ” trong Sổ đăng ký khai sinh. 

III.  ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG 
DÂN VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC CƯ TRÚ 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thì việc kết hôn với người nước 
ngoài đang là một xu thế tất yếu. Việc kết hôn với người nước ngoài tạo thành 

các gia đình đa quốc tịch, đa văn hóa. Tuy nhiên, sự khác biệt văn hóa, bất đồng 
ngôn ngữ là nguyên nhân chính dẫn đến việc không thể duy trì quan hệ hôn 

nhân có yếu tố nước ngoài này. Hệ quả là người phụ nữ (thường là công dân 
Việt Nam) sẽ đem con về Việt Nam cư trú và phát sinh việc đăng ký khai sinh 
cho trẻ tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (những trẻ em này do được đưa 

trở về Việt Nam trong hoàn cảnh đó nên thường có khó khăn trong việc cung 
cấp giấy tờ chứng minh việc sinh, mối quan hệ cha, mẹ, con; giấy tờ chứng 

minh việc nhập cảnh, cư trú... nên mới thuộc nhóm yếu thế, khác với các trường 
hợp trẻ em là con chung giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài sinh ra 

và được chăm sóc trong môi trường gia đình bình thường). 

1. Về thẩm quyền và đối tượng 

Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân 
dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công 



 

31 

dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà 
chưa được đăng ký khai sinh. 

Như vậy, để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em trong 
trường họp này, cơ quan đăng ký hộ tịch cần phải kiểm tra, xác minh đủ 3 yếu 
tố: một trong hai bên cha/mẹ là công dân Việt Nam, người kia là người nước 

ngoài/không quốc tịch; trẻ sinh ra tại nước ngoài; trẻ chưa được đăng ký khai 
sinh; trẻ hiện đang cư trú trên địa bàn. 

 2. Về thành phần hồ sơ 

Người đi đăng ký khai sinh phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em 

cư trú tại Việt Nam và nộp các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP trong 

trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; hoặc điền thông tin vào 
biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh nếu đăng ký trực tuyến. 

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - 

con nếu có; 

Trường hợp không có giấy tờ trên thì đăng ký theo diện con chưa xác định 

được cha, mẹ. 

c) Văn bản thỏa thuận của cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch đối với trường hợp trẻ em có cha 

hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia là công dân nước ngoài. 

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa 

thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà 
người đó là công dân. Nếu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không xác nhận 

thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ, nhưng để trống 
phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh.  

d) Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình 
giấy chứng nhận kết hôn 

Lưu ý: 

- Trường hợp lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ thì vẫn phải bảo đảm 

nguyên tắc về việc đặt tên quy định tại Bộ luật Dân sự. Họ có thế theo họ 
cha/mẹ là công dân nước ngoài, còn tên (bao gồm chừ đệm nếu có) phải bằng 
tiếng Việt. 

- Trường hợp trẻ em đã được cấp Hộ chiếu nước ngoài hoặc đã được đăng 
ký hộ khẩu tại nước ngoài, khi có yêu cầu đăng ký khai sinh tại cơ quan đăng ký 

hộ tịch ở trong nước cần thận trọng xem xét, nếu xác định trẻ em đã có quốc tịch 
nước ngoài thì hướng dần đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài để thực 

hiện các thủ tục về hộ tịch. 

- Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - 
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con (nếu có) phải được họp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ 
trường hợp được miễn theo điều ước quổc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Trường họp cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn tại nước ngoài nhưng 
chưa thực hiện việc ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Về nguyên tắc, để quan hệ 
hôn nhân được công nhận tại Việt Nam, thì phải thực hiện thủ tục ghi chú kết 

hôn. Tuy nhiên, ghi chú kết hôn không phải là thủ tục bắt buộc để thực hiện 
đăng ký khai sinh cho trẻ em. Do đó, trường hợp Giấy chứng nhận kết hôn do cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch 
ra tiếng Việt thì có thể sử dụng làm căn cứ để ghi thông tin về cha của trẻ. 

- Trường hợp người đi đăng ký khai sinh khai trẻ sinh tại nước ngoài 
nhưng không xuất trình giấy tờ chứng minh việc nhập cảnh của trẻ, cơ quan tư 

pháp địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh làm rõ về quá 
trình nhập cảnh, giấy tờ sử dụng để nhập cảnh, việc đăng ký cư trú của trẻ và 

người mẹ; trên cơ sở xác minh, khẳng định việc trẻ chưa được đăng ký khai 
sinh, chưa có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp (xác định quốc 

tịch nước ngoài), cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký 
khai sinh cho trẻ theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015. Trường hợp trẻ đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài thì cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn đương sự 
liên hệ với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để được cấp giấy tờ hộ 

tịch. 

Một số trường hợp trẻ được mẹ là công dân Việt Nam đưa về qua đường 

“tiểu ngạch” (nhập cảnh trái phép, không qua cửa khẩu biên giới), không có bất 
cứ giấy tờ gì chứng minh nhân thân, môi quan hệ cha, mẹ, con, để tạo điều kiện 

cho trẻ có Giấy khai sinh, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tạm thời hướng 
dẫn giải quyết theo hướng: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh 

cho trẻ (sau khi phối hợp xác minh), phần khai về người cha và quốc tịch của trẻ 
tạm thời để trống; phần ghi chú trong sổ đăng ký khai sinh và mặt sau Giấy khai 

sinh ghi “trẻ sinh ở nước ngoài, chưa có cơ sở xác định cha, quốc tịch”.  

- Trường họp người mẹ đang trong thời kỳ hôn nhân với người chồng 

nước ngoài, chưa ly hôn nhưng đã chung sống với người đàn ông Việt Nam và 
sinh con tại Việt Nam, dẫn đến có vướng mắc về xác định nội dung đăng ký 
khai sinh, vì theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, 

con sinh ra phải xác định là con chung của vợ chồng. Để giải quyết thuận lợi 
cho người dân, Bộ Tư pháp đã quy định (Điều 16 Thông tư số 04/2020/T1 -BTP 

ngày 28 tháng 5 năm 2020) theo hướng: công dân cần liên hệ với Tòa án để làm 
thủ tục xác định cha, con theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, nếu Tòa án 

từ chối thụ lý hoặc đình chỉ vụ việc với lý do “không có tranh châp” thì Ủy ban 
nhân dân cấp xã tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ kết 

hợp với thủ tục cha nhận con. 
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Chuyên đề 3 

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CHO NGƯỜI DI CƯ TỰ 

DO, NGƯỜI CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC QUỐC TỊCH 

Đăng ký và quản lý hộ tịch là hoạt động cần thiết của mọi quốc gia nhằm 
quản lý mọi tầng lớp dân cư. Thông qua đăng ký, quản lý hộ tịch tạo cơ sở pháp 

lý để cá nhân hưởng các quyền công dân và lợi ích hợp pháp khác, giúp cho 
Nhà nước thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân; cũng thông qua hoạt động 

này, Nhà nước có cơ sở thực tiễn để đưa ra các biện pháp quản lý dân cư một 
cách hiệu quả. Với việc thống kê dân số (thống kê sinh, tử), tính tỷ lệ tăng, giảm 

tự nhiên của dân số, Nhà nước có căn cứ để hoạch định chính sách phát triển 
nhiều lĩnh vực (kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, văn hóa, lao động, y tế 

...), duy trì cơ cấu dân số ổn định, bền vững. 

Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành có hiệu lực và được 

tổ chức triển khai thực hiện trên toàn quốc với các quy định mang tính cải cách, 
thuận lợi cho người đăng ký hộ tịch đã tạo những chuyển biến tích cực, đáp ứng 

được yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu được đăng ký các việc hộ tịch của 
người dân. Tuy nhiên, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch cũng gặp không ít khó 

khăn, nhất là đối với nhóm người di cư tự do, người chưa xác định được quốc 
tịch (những đối tượng yếu thế). Việc bảo đảm đăng ký hộ tịch đối với nhóm 
người yếu thế, khi nhận và đưa họ vào hệ thống đăng ký hộ tịch quốc gia là 

quan trọng và cần thiết. Bởi thông qua đó, góp phần khẳng định sự nghiêm túc 
của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người, xác 

lập và củng cố bằng chứng thực tế về định danh pháp lý và mối quan hệ gia đình 
của toàn bộ dân cư sinh sống trên lãnh thố Việt Nam. 

Nhằm tăng cường hành động, cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ 
thống đăng ký hộ tịch của Việt Nam mà trọng tâm là bảo đảm quyền đăng ký hộ 

tịch của nhóm yếu thế, chuyên đề này hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch, công 
chức làm công tác hộ tịch thực hiện giải quyết yêu cầu đăng ký những sự kiện 

hộ tịch cơ bản, quan trọng (khai sinh, đăng ký kết hôn) cho người di cư tự do, 
người chưa xác định được quốc tịch. 

I. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HỘ TỊCH VÀ CÁC VĂN BẢN 
LIÊN QUAN VÈ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG YẾU 
THẾ 

1. Quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi 
hành 

Điều 6 Luật Hộ tịch quy định các sự kiện hộ tịch của cá nhân xảy ra trên 
lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt dân tộc, quốc tịch đều phải được cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện đăng ký. Như vậy, công dân Việt Nam, người không 
quốc tịch thường trú tại Việt Nam, công dân nước ngoài thường trú tại Việt 

Nam... đều có quyền đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân nơi cá nhân cư trú; 
các thủ tục đăng ký hộ tịch như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trình 
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tự, thủ tục đăng ký hộ tịch được áp dụng chung đối với mọi cá nhân, bao gồm cả 
nhóm đối tượng yếu thế. 

Với những quy định như trên, về nguyên tắc, pháp luật hộ tịch đã bảo đảm 
cho tất cả những ai sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể thực hiện quyền 
đăng ký hộ tịch mà không có sự phân biệt về quốc tịch, dân tộc, tôn giáo hay 

nơi cư trú. Pháp luật hộ tịch không có quy định riêng để áp dụng cho nhóm đối 
tượng này. Do đó, sự vận dụng linh hoạt pháp luật là cần thiết, trên nguyên tắc 

không trái quy định pháp luật hiện hành và bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của 
người dân. 

Đối với 2 việc hộ tịch thiết yếu, Luật Hộ tịch đã quy định đầy đủ về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cụ thể: 

a) Đăng ký khai sinh 

Khai sinh là quyền cơ bản của công dân. Khi đăng ký khai sinh, cá nhân 

được cấp Giấy khai sinh. 

Để bảo đảm cho người dân thực hiện quyền khai sinh, Luật Hộ tịch và các 

văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
đăng ký khai sinh: Thẩm quyền đăng ký khai sinh (Điều 13, Điều 35); nội dung 

đăng ký khai sinh (Điều 14); trách nhiệm đăng ký khai sinh (Điều 15); thủ tục 
đăng ký khai sinh (Điều 16, Điều 36); khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi (Điều 14 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được 

cha, mẹ (Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); đăng ký khai sinh cho người 
đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Điều 8 Thông tư số 04/2020/TT-BTP). 

b) Đăng ký kết hôn 

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì “Kết hôn là việc nam 

và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều 
kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia 

đình quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc 

kết hôn không được đăng kỷ theo quy định tại khoản này thì không có giá trị 
pháp lý 

Việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về điều kiện, thẩm 
quyền, thủ tục nhằm hướng tới việc bảo đảm những nguyên tắc cơ bản của chế 
độ hôn nhân và gia đình, đặc biệt là nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 

một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

Giấy chứng nhận kết hôn là căn cứ pháp lý thể hiện sự công nhận của Nhà 

nước về quan hệ vợ chồng. Đây cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền bảo vệ 
quyền lợi của các bên trong quan hệ hôn nhân; giải quyết tranh chấp. 

Để bảo đảm cho người dân thực hiện quyền kết hôn, Luật Hộ tịch quy 
định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn: Thẩm quyền đăng ký 

kết hôn, nội dung Giấy chứng nhận kết hôn (Điều 17, Điều 37 Luật Hộ tịch); 
thủ tục đăng ký kết hôn (Điều 18, Điều 38 Luật hộ tịch); hồ sơ đăng ký kết hôn 
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(Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); trình tự đăng ký kết hôn (Điều 31 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

(Điều 11 Thông tư số 04/2020/TT-BTP); tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn 
(Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); từ chối đăng ký kết hôn (Điều 33 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP); 

c) Quy định đặc thù về đăng ký hộ tịch tại khu vực biên giới - nơi tập 
trung số lượng lớn nhóm đối tượng yếu thế 

Địa bàn vùng biên giới là nơi có nhiều yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến công 
tác đăng ký và quản lý hộ tịch; có liên quan trực tiếp đến vấn đề an ninh biên 

giới với các nước láng giềng. Đã từ rất lâu, quá trình di cư tự do qua biên giới 
của người dân ở vùng biên giới Việt Nam và các nước Lào, Campuchia, Trung 

Quốc diễn ra khá phổ biến và mạnh mẽ. Quá trình di cư không đơn giản chỉ là 
sự dịch chuyển về cư trú của con người mà kéo theo hệ quả của nó là các vấn đề 

pháp lý về hộ tịch, quốc tịch, liên quan thiết thực đến đời sổng, quyền và lợi ích 
hợp pháp của người dân như xác định quốc tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn... 

Nhận thức được tính chất và tầm quan trọng của việc đăng ký, quản lý sự 
kiện hộ tịch phát sinh tại khu vực biên giới nói chung, pháp luật Việt Nam cũng 

đã có một số quy định riêng điều chỉnh về vấn đề này9. Đối với các xã biên giới, 
ngoài thẩm quyền đăng ký các việc hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú tại xã, 
Ủy ban nhân dân xã biên giới còn có thẩm quyền đăng ký một số việc hộ tịch có 

yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới và 
công dân nước láng giềng bên kia biên giới, cụ thể: 

 (1) Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là 
công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã biên giới, còn mẹ hoặc cha là công 

dân nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của 
Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt 

Nam thường trú10; 

 (2) Đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ con giữa công dân Việt Nam thường 

trú tại địa bàn xã biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn 
vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên 

giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú11; 

 (3) Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài cư trú tại xã. Bên 
cạnh việc phân cấp về thẩm quyền, quy trình, thủ tục đăng ký các việc hộ tịch 

này cũng được đơn giản hơn so với các thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước 
ngoài và gần tương tự các việc đăng ký hộ tịch trong nước. 

Ví dụ: Đối với việc đăng ký kết hôn, người dân thực hiện đăng ký kết hôn 
được thực hiện đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã biên giới; hồ sơ đăng ký kết hôn 

mặc dù có yếu tố nước ngoài nhưng đã được lược bớt một số giấy tờ (ví dụ: 

                                                                 
9
 Các quy định về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn. nhận cha. mẹ, con, đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên  giới dược 

quy định thành một mục riêng (mục 2 Chương III) tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 cùa Chính phù quy  địn h  
chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật  Hộ t ịch. 
10

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. 
11

Khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. 
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Giấy xác nhận của tổ chức y tế xác nhận về việc người đăng ký kết hôn không 
mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ 

được hành vi của mình); thời hạn giải quyết hồ sơ cũng nhanh hơn (03 ngày làm 
việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm 
việc); trình tự thực hiện đăng ký kết hôn được áp dụng như đối với đăng ký kết 

hôn trong nước. 

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm chi phí đăng ký 

kết hôn, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Giấy tờ do 
cơ quan có thẩm quyền của nước có chung đường biên giới với Việt Nam (sau 

đây gọi là nước láng giềng) lập, cấp, xác nhận sử dụng để đăng ký hộ tịch theo 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch được miễn hợp pháp hóa 

lãnh sự; dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội 
dung”. 

Riêng đối với nhóm đối tượng yếu thế là người di cư tự do cư trú tạm thời 
ở các tỉnh biên giới của Việt Nam với Campuchia thì hầu như không áp dụng 

được các quy định pháp luật hiện hành để đăng ký hộ tịch cho họ. Bởi hầu hết 
trong số họ đều không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh về nhân thân, quốc 

tịch. 

2. Đăng ký hộ tịch cho nhóm đối tương yếu thế theo các đề án, văn 
bản chuyên biệt 

Để điều chỉnh vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú phát sinh 
tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Chính phủ hai nước đã ký kết. Thoả thuận 

về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng 
biên giới hai nước vào ngày 08 tháng 7 năm 2013. Thỏa thuận này được áp dụng 

không chỉ đối với các xã biên giới mà đối với hoạt động di cư tự do và kết hôn 
không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào trên các huyện tiếp giáp với 

đường biên giới. Để thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận đó, Thủ tướng Chính 
phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 2627/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 

2013 phê duyệt đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về 

việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên 
giới hai nước”. 

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BTP ngày 01 tháng 4 năm 2015 hướng 
dẫn việc đơn giản hóa điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch 

Việt Nam, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại 
địa bàn các huyện của tỉnh giáp đường biên giới Việt - Lào. Bên cạnh đó, Bộ Tư 

pháp cũng đã phối họp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2017/TT-
BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, 

đăng ký cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về 

việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên 
giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú 
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và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân. 

2.1. Đối với khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2014 phê 
duyệt “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt 
Nam”. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ giải quyết các vẩn đề quốc 

tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dán di cư tự do từ 
Campuchia trở về nước. Triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg, 

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai 
Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ 

tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”. 

2.2. Đối với vấn đề vướng mắc liên quan đến quốc tịch và hộ tịch của trẻ 

em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh 
thổ Việt Nam (con lai), ngày 08 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã 

ban hành Quyết định số 1793/QĐ-BTP về việc ban hành Ke hoạch rà soát, đánh 
giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt 

Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Mục đích của 
việc ban hành Kế hoạch này là nhằm hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt 
Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, bảo đảm quyền 
khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, đồng thời góp phần ổn định dân cư, 

phát triên kinh tế xã hội. 

Gần đây, Bộ Tư pháp tiếp tục có Công văn số 918/HTQTCT-HT ngày 28 

tháng 10 năm 2021 đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về 
sổ trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên 

lãnh thổ Việt Nam để có giải pháp tiếp tục hướng dẫn, bảo đảm quyền đăng ký 
khai sinh của trẻ em, theo đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.  

II. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN CHO NGƯỜI DI CƯ TỰ 
DO, NGƯỜI CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC QUỐC TỊCH 

Luật Hộ tịch năm 2014 được Quốc hội thông qua với mục tiêu cơ bản là 
tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng ký, quản lý hộ 

tịch ở Việt Nam theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại; bảo đảm thuận 
lợi cho người dân trong đăng ký hộ tịch, thực thi các quyền nhân thân cơ bản 
theo Hiến pháp và pháp luật quy định. Tuy nhiên, Luật Hộ tịch không có quy 

định riêng về thủ tục đăng ký hộ tịch cho nhóm đối tượng yếu thế. Các văn bản 
pháp luật hướng dẫn thi hành cũng được ban hành để áp dụng chung cho mọi 

trường hợp, không có quy định riêng để xử lý vấn đề đăng ký hộ tịch cho nhóm 
đối tượng yếu thế. Để bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch cho nhóm đổi tượng này, 

tạo điều kiện tăng cường công tác quản lý về nhân khẩu, cư trú thì tùy từng 
trường hợp cụ thể, cơ quan đăng ký hộ tịch xem xét giải quyết đăng ký khai 

sinh, kết hôn cho người dân một cách linh hoạt trên cơ sở vận dụng các quy định 
pháp luật hiện hành. 
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1. Đăng ký khai sinh 

1.1. Đăng ký khai sinh cho người di cư tự do 

Thực tế cho thấy, người di cư tự do ở Việt Nam có thể được chia thành 02 
nhóm: Nhóm người di cư từ các nước đến Việt Nam (chủ yếu là di cư từ Lào, 
Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và một số quốc gia khác) và 

Nhóm người di cư nội địa (di cư giữa các tỉnh trong nước). 

Như đã phân tích ở trên, đối với trường hợp di cư tự do từ Campuchia và 

Lào thuộc đối tượng giải quyết của Tiểu đề án “giải quyết các vấn đề quốc tịch, 
hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ 

Campuchia trở về nước” và Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc 

giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 
hai nước, thì việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch cho nhóm người này sẽ 

thực hiện theo văn bản, đề án nêu trên. 

Đối với các trường hợp di cư khác, thì cần áp dụng linh hoạt các quy định 

của Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành để giải quyết. Theo 
quy định của Luật Hộ tịch, khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, người yêu cầu phải xuất 

trình giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân12, giấy tờ chứng minh về nơi 
cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch và các giấy tờ, tài liệu là cơ sở, 
căn cứ chứng minh sự kiện hộ tịch phát sinh. Ví dụ, yêu cầu đăng ký khai sinh 

thì phải có giấy chứng sinh, khai tử thì phải có giấy chứng tử hoặc giấy tờ thay 
thế, đăng ký kết hôn thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... Tuy nhiên, 

đối với người chưa xác định được quốc tịch, người di cư tự do, không có giấy tờ 
tùy thân thì các yêu cầu này không thể đáp ứng được, bởi vì người di cư tự do, 

người chưa xác định được quốc tịch là nhóm người mà hầu hết không có giấy tờ 
gì để chứng minh về nhân thân, cũng không được cấp các giấy tờ về cư trú. 

Do đó, để có cơ sở giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho nhóm đối 
tượng này, cơ quan đăng ký hộ tịch cần phối hợp với các cơ quan có liên quan 

thực hiện các việc sau: 

(i) Lập danh sách cụ thể (chia theo địa bàn cư trú của từng xã), trong danh 

sách cần có các thông tin cơ bản về nhân thân của công dân: 

- Họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh đang sử dụng; 

- Địa chỉ cư trú, thời gian cư trú (có đăng ký thường trú, tạm trú hay 

không); 

- Mối quan hệ gia đình (cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị/em... (nếu có)) 

(ii) Tiến hành xác minh việc đăng ký hộ tịch, cư trú của các trường hợp 
này tại nơi cư trú gốc trước khi chuyển đến (đối với các trường hợp di cư tự do 

                                                                 
12

 Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: Người yêu cầu đăng ký hộ t ịch, cấp bàn sao trích lục hộ t ịch x uấ t  t rìn h bàn  

chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân. Thẻ căn cuớc công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do 

cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) đê chứng minh vê nhân thân. Trong giai đoạn chuyển t iếp,  

người yêu cầu đăng ký hộ t ịch phài xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú. 
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từ các tỉnh khác đến - di cư nội địa); 

(iii) Tình trạng cư trú của người di cư trên địa bàn hiện nay (đã cư trú 

ôn định hay chưa). 

Trên cơ sở danh sách đã được rà soát, xác minh, cơ quan đăng ký hộ tịch 
phối hợp với cơ quan công an xác định theo nhóm dân cư để thuận lợi cho việc 

giải quyết: Nhóm dân cư đã xác minh tại nơi cư trú gốc có thông tin về nhân 
thân, hộ tịch...; nhóm dân cư không xác minh được nơi cư trú gốc, nhưng có 

thông tin về nhân thân, đã cư trú ổn định trên địa bàn; nhóm dân cư không cư trú 
ổn định trên địa bàn... Trên cơ sở đó, cơ quan đăng ký hộ tịch có phương án giải 

quyết đối với từng nhóm đối tượng như sau: 

Nhóm 1. Trường hợp đã cư trú ổn định trên địa bàn (theo xác nhận của cơ 

quan công an), có kết quả xác minh ở nơi cư trú gốc, có thông tin về nhân thân 
nhưng chưa được đăng ký khai sinh hoặc không có thông tin về việc đăng ký 

khai sinh thì trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký khai sinh như sau: 

a) Thẩm quyền đăng ký khai sinh: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dân đang sinh sống thực tế. 

b) Hồ sơ đăng ký khai sinh: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2020/TT-BTP); 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn người dân lập văn bản cam đoan 

chưa được đăng ký khai sinh. 

c) Trình tự giải quyết: 

Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh của người 
dân theo quy định, sử dụng văn bản xác nhận của cơ quan công an là giấy tờ 

chứng minh nơi cư trú; thông tin khai sinh được xác định theo kết quả xác minh. 

Sau khi giải quyết xong việc đăng ký khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp xã 

có văn bản thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dân có đăng ký 
thường trú (nếu có) để theo dõi. 

Nhóm 2. Trường hợp đã cư trú ổn định trên địa bàn nhưng không xác 
minh được thông tin tại nơi cư trú gốc, chưa được đăng ký khai sinh hoặc không 

có thông tin về việc đăng ký khai sinh. 

a)  Thẩm quyền đăng ký khai sinh: 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dân đang sinh sống thực tế. 

b) Hồ sơ đăng ký khai sinh: 

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2020/TT-BTP); 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn người dân lập văn bản cam đoan về 

việc chưa được đăng ký khai sinh, các thông tin cung cấp là đúng, không còn 
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các giấy tờ cá nhân nào khác. 

c) Trình tự giải quyết: 

Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh của người 
dân theo quy định, sử dụng văn bản xác nhận của cơ quan công an là giấy tờ 
chứng minh nơi cư trú; thông tin khai sinh được xác định theo văn bản xác nhận 

của cơ quan công an cùng thông tin nhân thân cá nhân đã cam đoan để đăng ký 
khai sinh. 

Nhóm 3. Trường hợp không cư trú ổn định trên địa bàn: 

Cơ quan đăng ký hộ tịch không giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh, phối 

hợp với cơ quan công an có biện pháp theo dõi, quản lý. 

Lưu ý: Đối với nhóm người di cư tự do từ các nước khác đến Việt Nam, 

cơ quan đăng ký hộ tịch cần xác minh rõ việc nhập cảnh của họ vào Việt Nam 
(nhập cảnh bằng hình thức gì, sử dụng giấy tờ gì để nhập cảnh). Trường hợp di 

cư từ các nước đến Việt Nam bằng đường hàng không, đã có Hộ chiếu hoặc 
giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, thì phải xác 

định trường hợp đó là công dân nước ngoài, nên không có cơ sở để thực 
hiện/giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh. 

Về lâu dài, để có cơ sở quản lý các trường hợp này, tránh tình trạng cá 
nhân tự khai báo về việc thay đổi nơi cư trú, thay đổi thông tin về nhân thân, cơ 
quan đăng ký, quản lý hộ tịch cần phối hợp với cơ quan công an lập dữ liệu 

thống nhất về thông tin nhân thân, thông tin đăng ký hộ tịch của các trường hợp 
này, có dán ảnh, có thông tin nhận dạng hoặc sinh trắc học (vân tay, mống 

mắt...) để thuận lợi tra cứu khi cần thiết. 

1.2. Đăng ký khai sinh cho người chưa xác định được quốc tịch  

Tương tự như nhóm người di cư tự do, hầu hết nhóm người chưa xác định 
được quốc tịch đều không có giấy tờ gì chứng minh về nhân thân hoặc nếu có 

thì cũng là các giấy tờ không có đủ cơ sở để xác  định quốc tịch; những trường 
hợp này cũng không được đăng ký thường trú, tạm trú. Do đó, về cơ bản, việc 

giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho nhóm đối tượng này cũng giống như 
đăng ký khai sinh cho người di cư tự do. 

Trước hết, cơ quan đăng ký hộ tịch cần phối hợp với cơ quan công an và 
các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách cụ thể nhóm đối tượng 
này, bao gồm các thông tin: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh đang sử 

dụng; tình trạng cư trú ở địa phương (cư trú từ thời gian nào; có cư trú ổn định, 
thường xuyên hay không); mối quan hệ gia đình (nếu có). 

Trên cơ sở kết quả xác minh, trường hợp người dân đã cư trú ổn định tại 
địa bàn, chưa từng được cấp giấy tờ tùy thân, hiện tại không có nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú, không có nơi đăng ký tạm trú, đang sinh sống thực tế tại địa 
phương, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang sinh sống thực tế thực hiện đăng 

ký khai sinh cho người dân, sử dụng kết quả xác minh làm căn cứ xác định nơi 
cư trú, thông tin nhân thân (thay thế giấy tờ tùy thân) và các thông tin đăng ký 
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khai sinh khác; phần quốc tịch trong Giấy khai sinh và sổ  đăng ký khai sinh tạm 
thời để trống. 

2. Đăng ký kết hôn 

2.1. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hộ tịch hiện 
hành  

a) Thẩm quyền đăng ký kết hôn 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch thì “Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”. Theo 
đó, nam, nữ có quyền lựa chọn đăng ký kết tại nơi cư trú của bên nam hoặc nơi 

cư trú của bên nữ. 

b) Hồ sơ đăng ký kết hôn: 

* Giấy tờ xuất trình 

- Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, giấy tờ khác 

có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy tờ này 
phải còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người yêu cầu đăng ký 

khai sinh (người có trách nhiệm đăng ký khai sinh). 

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. 

Các giấy tờ trên đây chỉ cần thiết xuất trình trong giai đoạn chuyển tiếp 
(khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc 
chưa xây dựng xong để vận hành thống nhất trên toàn quốc). Khi thông tin công 

dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì chỉ cần xuất trình giấy tờ 
tùy thân để xác định số định danh cá nhân, không phải xuất trình các giấy tờ 

khác. 

- Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 

sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. 

Nếu đã ly hôn, thì phải xuất trình trích lục ghi chú ly hôn đối với trường 

hợp công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký 
kết hôn, đã được giải quyết việc ly hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có 

thẩm quyền nước ngoài. 

* Giấy tờ phải nộp 

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung 
vào một Tờ khai đăng ký kết hôn; 

- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cư trú cấp cho bên nam hoặc bên nữ trong trường hợp người đó không 
đăng ký kết hôn tại địa phương mình (nơi có hộ khẩu thường trú). Nếu kết hôn 

với người cùng địa phương thì không phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân. 

a) Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn: 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn. 
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- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 
có thẩm quyền. 

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu 
thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu 
nộp, xuất trình. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, 
trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì 

hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường 
hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn 

bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, 
ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận. 

Bước 2: Giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn 

Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra xem hai bên nam nữ có đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình hay 
không; nếu xét thấy hai bên nam nữ có đủ điều kiện kết hôn thì báo cáo Chủ tịch 

uỷ ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ. 

Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không 

quá 5 ngày. 

Bước 3: Tổ chức đăng ký kết hôn 

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân 

dân giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo  quy định 
của Luật Hôn nhân và Gia đình và hỏi lại các bên có đồng ý kết hôn với nhau 

không. Nếu hai bên nam, nữ đồng ý kết hôn thì hướng dẫn hai người ký vào 
Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

ký và cấp cho mỗi bên vợ chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn; số 
lượng bản sao Trích lục kết hôn được cấp theo yêu cầu. 

Đây là trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn cơ bản tại Ủy ban nhân dân cấp 
xã. Ngoài ra, đối với một số trường hợp đặc biệt, Luật Hộ tịch và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành có quy định riêng, tuy nhiên, do chuyên đề này tập 
trung vào nhóm đối tượng yếu thế, nên tác giả chỉ nêu trình tự, thủ tục cơ bản 

nhất để có sự so sánh, đối chiếu và vận dụng. 

 2.2.Giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn cho nhóm người di cư tự do,người 
chưa xác định được quốc tịch 

Qua kết quả khảo sát thực tiễn và phản ánh của một số địa phương, nhóm
người di cư tự do, người chưa xác định được quốc tịch chỉ chung sống với nhau 

như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, vì họ không có giấy tờ chứng minh về 
nhân thân, nơi cư trú nên không thể hoàn thiện hồ sơ để thực hiện đăng ký kết 

hôn theo quy định. Quan hệ hôn nhân không được pháp luật công nhận ảnh 
hưởng rất nhiều đến quyền lợi của hai bên nam nữ trong các quan hệ tài sản, 

đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ em - là con của các cặp “vợ chồng” 
này, nhất là quyền được xác định cha, mẹ, con và được ghi thông tin vào Giấy 
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khai sinh. 

Do vậy, để giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn cho nhóm đối tượng này, 

cơ quan đăng ký hộ tịch cần phối họp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà 
soát, lập danh sách các trường hợp đã chung sống với nhau trên thực tế. Danh 
sách rà soát bao gồm các thông tin: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của 

hai bên nam nữ; tình trạng cư trú (cư trú từ bao giờ, có cư trú ổn định trên địa 
bàn hay không, nơi cư trú trước đây (nếu có), có được cấp giấy tờ cư trú gì 

không); thời điểm chung sống với nhau; số lượng con chung... 

Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan đăng ký hộ tịch tiến hành xác minh tại 

nơi cư trú trước đây của người dân (nếu có) các thông tin về tình trạng cư trú, 
giấy tờ tùy thân, tình trạng hôn nhân... Căn cứ kết quả xác minh, tùy từng trường 

hợp, cơ quan đăng ký hộ tịch giải quyết như sau: 

Nhóm 1. Trường hợp đã cư trú ổn định trên địa bàn (theo xác nhận của cơ 

quan công an), có kết quả xác minh ở nơi cư trú gốc, có thông tin về nhân thân 
nhưng chưa đăng ký kết hôn hoặc không có thông tin về việc đăng ký kết hôn 

thì trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký kết hôn như sau: 

Thẩm quyền đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dân đang 

sinh sống thực tế. 

Hồ sơ đăng ký kết hôn: Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu ban hành kèm 
theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ); 

Cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn người dân lập văn bản cam đoan về 
tình trạng hôn nhân. 

Trình tự giải quyết: 

Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn của người dân 

theo quy định, sử dụng văn bản xác nhận của cơ quan công an là giấy tờ chứng 
minh nơi cư trú; thông tin về nhân thân được xác định theo kết quả xác minh. 

Sau khi giải quyết xong việc đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp xã có 
văn bản thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dân có đăng ký thường 

trú (nếu có) để theo dõi. 

Nhóm 2. Trường hợp đã cư trú ổn định trên địa bàn nhưng không xác 

minh được thông tin tại nơi cư trú gốc, chưa đăng ký kết hôn hoặc không có 
thông tin về việc đăng ký kết hôn: 

Thẩm quyền đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người dân đang 

sinh sống thực tế. 

Hồ sơ đăng ký kết hôn: Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP); 

Cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn người dân lập văn bản cam đoan về 

tình trạng hôn nhân, các thông tin cung cấp là đúng, không còn các giấy tờ cá 
nhân nào khác. 

Trình tự giải quyết 
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Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn của người dân 
theo quy định, sử dụng văn bản xác nhận của cơ quan công an là giấy tờ chứng 

minh nơi cư trú; thông tin về nhân thân của hai bên nam nữ được xác định theo 
văn bản xác nhận của cơ quan công an và văn bản cam đoan. 

Lưu ý: Ngày, tháng năm xác lập quan hệ hôn nhân là ngày, tháng, năm 

đăng ký kết hôn; các thông tin chưa xác định được thì tạm thời để trống. 

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ BỘ TƯ PHÁP ĐÃ HƯỚNG DẪN 

GIẢI QUYẾT 

Người không có giấy tờ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Theo báo cáo số 75/BC-STP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp 
tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh có 628 trường hợp người dân sinh ra, lớn lên tại 

địa phương, không phải là người di cư tự do nhưng không có bất cứ giấy tờ tùy 
thân gì, tạm thời chia thành 03 nhóm: 

Nhóm 1: Trường hợp có cha, mẹ có giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh 
nơi cư trú nhưng sinh ra chưa được đăng ký khai sinh, người đó không có giấy 

tờ gì, nay mới yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch đăng ký khai sinh để làm thủ tục 
cấp các giấy tờ tùy thân khác (Sổ hộ khẩu, cấp Chứng minh nhân dân). 

Nhóm 2: Trường hợp có cha, mẹ không có giấy tờ tùy thân, chưa được 
đăng ký khai sinh, nay mới có yêu cầu đăng ký khai sinh. 

Nhóm 3: Trường hợp có cha, mẹ chết đã lâu hoặc không rõ tung tích, cũng 

không có người thân thích, đã thực hiện thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam 
nhưng kết quả xác minh chưa đủ cơ sở để xác định có quốc tịch Việt Nam. 

Đây là những trường hợp không thuộc đối tượng người di cư tự do từ 
Campuchia trở về Việt Nam nên không thuộc đối tượng áp dụng của Tiểu đề án 

2 “Giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và giấy tờ tùy thân khác cho 
người dân di cư từ Campuchia về nước”. Do vậy, để giải quyết việc đăng ký 

khai sinh cho các nhóm đổi tượng này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã 
hướng dẫn Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan 

công an kiểm tra, xác minh tại nơi cư trú gốc (nếu là người di cư tự do, không 
phải cư dân địa phương), xác định thông tin về nhân thân (họ, chữ đệm, tên, 

ngày, tháng, năm sinh, tình trạng hôn nhân, mối quan hệ gia đình...), quá trình 
cư trú tại địa phương của những trường hợp này thông qua tàng thư hộ khẩu, gia 
đình, khu dân cư.... Nếu kết quả xác minh cho thấy những trường hợp này chưa 

được đăng ký khai sinh hoặc sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ được, chưa 
từng được cấp giấy tờ tùy thân, hiện tại không có nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú, không có nơi đăng ký tạm trú, đang sinh sống thực tế tại địa phương thì tùy 
từng trường hợp giải quyết như sau: 

Đối với nhóm 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang sinh sống thực tế thực 
hiện đăng ký khai sinh cho người dân, sử dụng kết quả xác minh làm căn cứ xác 

định nơi cư trú, thông tin nhân thân (thay thế giấy tờ tùy thân) và các thông tin 
đăng ký khai sinh khác. 
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Đối với nhóm 2: Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan đăng ký hộ tịch 
chấp nhận văn bản của cơ quan công an là cơ sở để xác định nơi cư trú, thông 

tin cơ bản về nhân thân của người dân (thay thế giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng 
minh nơi cư trú) và hướng dẫn người dân hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện thủ tục 
đăng ký nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 11, 

12 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 (hiện tại là quy 
định tại Điều 15 Thông tư số 04/2020/TT-BTP); phần ghi về họ, chữ đệm, tên, 

ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, thông tin của cha, mẹ trong Giấy khai sinh được 
ghi theo văn bản của cơ quan công an cung cấp; quốc tịch của người được khai 

sinh là quốc tịch Việt Nam. 

Đối với nhóm 3: Trên cơ sở Danh sách rà soát và kết quả xác minh của cơ 

quan công an, đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
dân đang sinh sống thực tế vận dụng quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP thực hiện đăng ký khai sinh cho người dân; thông tin về cha, 
mẹ để trống; quốc tịch của người được khai sinh là quốc tịch Việt Nam theo quy 

định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quốc tịch Việt Nam. 

Trường hợp thuộc danh sách rà soát của nhóm 1 và nhóm 2 nhưng kết quả 

xác minh không xác định được quan hệ cha, mẹ, con, người dân cũng không có 
yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng 
ký khai sinh theo hướng dẫn đối với nhóm 3. 

Người di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Theo thông tin do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cung cấp, thôn Bình Lợi, xã 

Cư M’Lan, huyện Ea Súp có 329 hộ với 1.387 nhân khẩu (chưa tính còn khoảng 
100 hộ đến sinh sổng không thường xuyên); tiểu khu 249, xã Ea Lê, huyện Ea 

Súp có 194 hộ với 965 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào các dân tộc 
thiểu số từ các tỉnh phía Bắc, Đắk Nông và một số huyện của tỉnh Đắk Lắk di cư 

tự do đến lấn chiếm đất rừng sinh sống và lập nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa 
phương huyện Ea Súp đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân về sinh 

sống tại vùng quy hoạch dân cư, nhưng đa số vẫn còn sống rải rác trong rừng, 
ven suối và tiếp tục phá rừng, lấn chiếm đất rừng... Trước năm 2015, công an 

các xã Ea Lê, Cư M’Lan đã cấp sổ tạm trú cho phần lớn các hộ sinh sống tại 
đây. Tuy nhiên, ngày 08 tháng 9 năm 2015, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Đắk 
Lắk đã kết luận việc đăng ký tạm trú cho các hộ dân đang sinh sống tại thôn 

Bình Lợi và tiểu khu 249 là không đúng quy định và yêu cầu thu hồi toàn bộ sổ 
tạm trú đã cấp. 

Do đó, việc thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ công 
dân tại đây gặp nhiều khó khăn, trong đó có công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. 

Tại thôn Bình Lợi, tiểu khu 249 hiện vẫn còn tình trạng trẻ em chưa được đăng 
ký khai sinh; nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký 

kết hôn. Nguyên nhân một phần là do người dân không có giấy tờ tùy thân, giấy 
tờ chứng minh cư trú nên không thực hiện đăng ký hộ tịch. 

Để có cơ sở hướng dần giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của các trường 
hợp nêu trên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã đề nghị Sở Tư pháp trao 
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đổi, phối hợp với cơ quan công an: (i) lập danh sách cụ thể (chia theo địa bàn cư 
trú của từng xã), trong danh sách cần có các thông tin cơ bản về nhân thân của 

công dân  (họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ cư trú, thời gian cư 
trú, mối quan hệ gia đình...); (ii) tiến hành xác minh việc đăng ký hộ tịch, cư trú 
của các trường họp này tại nơi cư trú gốc trước khi chuyển đến; (iii) tình trạng 

cư trú của người di cư trên địa bàn hiện nay (đã cư trú ổn định hay chưa).  

Trên cơ sở danh sách đã được rà soát, xác minh, Sở Tư pháp phối hợp với 

cơ quan công an xác định theo nhóm dân cư để thuận lợi cho việc giải quyết: 
Nhóm dân cư đã xác minh tại nơi cư trú gốc có thông tin về nhân thân, hộ tịch...; 

nhóm dân cư không xác minh được nơi cư trú gốc, nhưng có thông tin về nhân 
thân, đã cư trú ổn định trên địa bàn; nhóm dân cư không cư trú ổn định trên địa 

bàn... Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp có phương án giải quyết đối với từng nhóm đối 
tượng như sau: 

Trường hợp đã cư trú ổn định trên địa bàn (theo xác nhận của cơ quan 
công an), có kết quả xác minh ở nơi cư trú gốc, nhưng chưa được đăng ký hộ 

tịch hoặc không có thông tin về việc đăng ký hộ tịch, thì cơ quan đăng ký hộ 
tịch hướng dẫn người dân lập văn bản cam đoan chưa được đăng ký hộ tịch 

(khai sinh, kết hôn...), giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân theo 
quy định, sau đó có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã - nơi người 
dân có đăng ký thường trú (nếu có) để theo dõi. 

Trường hợp đã cư trú ổn định trên địa bàn nhưng không xác minh được 
thông tin tại nơi cư trú gốc, thì sử dụng văn bản xác nhận của cơ quan công an 

cùng thông tin nhân thân cá nhân để đăng ký hộ tịch. Ngoài văn bản cung cấp 
thông tin của cơ quan công an, trong hồ sơ đăng ký hộ tịch cần có văn bản cam 

đoan của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch về việc: chưa được đăng ký khai 
sinh/chưa đăne ký kết hôn..., cam đoan các thông tin cung cấp là đúng, người đó 

không còn các giấy tờ cá nhân nào khác./. 
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Chuyên đề 4 

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG GIẢI QUYẾT NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH 

I. Đăng ký khai sinh 

1. Việc cấp số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh  

- Theo quy định của Luật Căn cước công dân, số định danh cá nhân được 

cấp cho mỗi công dân Việt Nam. Đối với người dưới 14 tuổi, số định danh cá nhân 
được ghi vào Giấy khai sinh và đây cũng là số Thẻ căn cước công dân của người đó 

khi đủ tuổi cấp căn cước công dân. 

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, gồm 6 số đầu là mã thế 

kỷ sinh, giới tính, năm sinh, nơi đăng ký khai sinh (mã tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương) và 6 số tiếp theo là số tự nhiên (số lượng trẻ em nam/nữ của một tỉnh 

sinh ra trong một năm). Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. 

Số định danh cá nhân được cấp ngay cho trẻ em là công dân Việt Nam khi 
đăng ký khai sinh. Các trường hợp đăng ký khai sinh không mang quốc tịch Việt 

Nam thì vẫn thực hiện đăng ký theo thủ tục hộ tịch thông thường nhưng không cấp 
số định danh cá nhân. 

 - Về việc bổ sung số định danh cá nhân (Công văn số 4756/BTP-HTQTCT 
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp): 

Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp đã xây dựng và áp dụng Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (sau đây gọi là Phần mềm), trong đó có 

Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép thực hiện việc đăng ký khai sinh, 
cấp số định danh cá nhân cho các trường hợp trẻ là công dân Việt Nam, đã xác định 

được giới tính, dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký khai sinh) theo quy định 
của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, được đăng ký khai sinh từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016. Đến nay, đã triển khai áp dụng tại tất cả cơ quan đăng ký hộ 
tịch của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Do thời điểm sử dụng Phần mềm không đồng nhất tại các địa phương, đồng 
thời trong quá trình thực hiện, có thời điểm hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ  

Công an và Bộ Tư pháp bị lỗi, mất kết nối nên nhiều trường hợp trẻ em được đăng 
ký khai sinh bằng Phần mềm, thuộc diện được cấp Số định danh cá nhân nhưng 
trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh, phần thông tin về số định danh 

cá nhân vẫn để trống. Những trường hợp này gồm 2 nhóm: 

+ Nhóm thứ nhất: các trường hợp được đăng ký khai sinh từ ngày 01 tháng 

01 năm 2016 đến trước thời điểm địa phương áp dụng phần mềm. 

+ Nhóm thứ hai: các trường hợp bị lỗi kết nối, Phần mềm bị treo hoặc máy 

tính/mạng trục trặc... không kết nối lấy số định danh cá nhân được tại thời điểm 
đăng ký khai sinh, phải đăng ký, cấp Giấy khai sinh và bỏ trống phần thông tin về 
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số định danh cá nhân để đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục hành chính và nhu cầu 

có Giấy khai sinh của trẻ em. 

Các trường hợp này, sau đó, cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc đã thực hiện việc 

nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm hoặc hệ thống sau khi được 
khắc phục đã tự động kết nối, được cấp số định danh cá nhân nhưng chỉ có số  định 
danh cá nhân trong Phần mềm, chưa được bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ  

đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh. Hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đang 
gặp khó khăn về cơ sở pháp lý và cách thức ghi bổ sung vào Sổ đăng ký khai sinh, 

Giấy khai sinh. 

Để giải quyết vấn đề này, bảo đảm thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, 

Giấy khai sinh đầy đủ, thống nhất với Phần mềm, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau: 

Cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc số hóa sổ đăng ký khai sinh theo 

hướng dẫn của giai đoạn 1 tại Tài liệu kèm theo Công văn số 1437/CNTT-BTP 
ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tư pháp. Sau khi nhập vào Phần mềm, có số 

định danh cá nhân thì công chức tư pháp - hộ tịch của UBND cấp xã căn cứ Phần 
mềm, thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh 

tương ứng, tại mục Ghi chú ghi rõ: “bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn 
tại Công văn số ... ngày ... của Bộ Tư pháp”. Sau đó, nếu cha, mẹ trẻ em có yêu cầu 

bổ sung số định danh cá nhân của trẻ em trên bản chính Giấy khai sinh thì thực 
hiện tương tự trên Giấy khai sinh. Các bước nghiệp vụ khác thực hiện theo đúng 
quy định của thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch. 

Các trường hợp do hệ thống đường truyền Internet giữa Bộ Công an và Bộ 
Tư pháp bị lỗi, mất kết nối chưa lấy số định danh cá nhân được tại thời điểm đăng 

ký khai sinh cho trẻ em, nếu sau khi khắc phục, có số định danh cá nhân của trẻ em 
trên Phần mềm thì cũng thực hiện tương tự trên Giấy khai sinh. Các bước nghiệp 

vụ khác thực hiện theo quy định. 

Để bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em, đề nghị Sở Tư pháp 

hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch  nếu gặp tình trạng lỗi kỹ thuật như nêu trên thì  
vẫn thực hiện đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, để trống phần 

thông tin về số định danh cá nhân và thực hiện bổ sung sau theo hướng dẫn này. 
Đồng thời chủ động trao đổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh bảo đảm vẫn cấp 

Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, không được vì lý do Giấy khai sinh không có số định 
danh cá nhân mà từ chối cấp Thẻ, theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Lưu ý:  việc ghi chú cần ghi rõ “bổ sung số định danh cá nhân theo hướng 

dẫn tại Công văn số 4756/BTP-HTQTCT ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Tư pháp”. 

https://thukyluat.vn/cv/cong-van-1437-btp-cntt-2019-huong-dan-thuc-hien-so-hoa-so-ho-tich-64bd6.html
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2. Người đi đăng ký khai sinh yêu cầu cấp Trích lục khai sinh bản sao 

cùng thời điểm đăng ký khai sinh thì công chức tư pháp  - hộ tịch không yêu cầu 
công dân viết tờ khai cấp trích lục, nhưng việc cấp bản sao Trích lục khai sinh vẫn 

ghi vào Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch và thu lệ phí theo quy định. 

Đối với trường hợp sinh con thứ 3: Ủy ban nhân dân xã không được yêu cầu 
người dân “nộp phạt” hoặc “tự nguyện” đóng một khoản tiền mới được đăng ký 

khai sinh con thứ 3 trở lên vì điều này trái quy định của Nghị định số 
176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 (thay thế Nghị định số 114/NĐ-

CP/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về dân số và trẻ em) không quy định hành chính đối với hành vi 

sinh con thứ 3 trở lên.  

3. Đăng ký khai sinh cho một số trường hợp đặc biệt 

3.1. Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi:  

Trong trường hợp có căn cứ xác định họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi 

sinh của trẻ em (ví dụ như Giấy chứng sinh) thì ghi theo họ tên, ngày tháng năm 
sinh, nơi sinh đó. 

Trường hợp trẻ bị bỏ rơi mà có giấy tờ kèm theo ghi họ tên của trẻ và họ 
tên cha, mẹ nhưng sau khi niêm yết theo quy định mà không tìm được cha mẹ 

đẻ, thì phải để trống, không ghi tên cha mẹ vào Giấy khai sinh; chỉ ghi họ tên 
cha mẹ vào cột Ghi chú trong Sổ đăng ký khai sinh để theo dõi. Trong trường 
hợp này, họ tên trẻ sẽ do người yêu cầu đang ký khai sinh đặt. 

3.2. Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ 

-  Trường hợp trẻ em có Giấy chứng sinh, đồng thời qua kiểm tra, xác 

minh khẳng định thông tin về người mẹ là xác thực thì đăng ký khai sinh theo 
diện trẻ chưa xác định được cha, hồ sơ, trình tự giải quyết như thủ tục đăng ký 

khai sinh thông thường.  

- Trường hợp trẻ em có Giấy chứng sinh, nhưng qua kiểm tra, xác minh 

thông tin về người mẹ là không xác thực (không có người mẹ ghi trong Giấy 
chứng sinh hoặc có người ghi tên như người mẹ trong Giấy chứng sinh, nhưng 

thực tế không phải con của người này) thì thực hiện việc đăng ký khai sinh theo 
diện trẻ không xác định được cha, mẹ.  

- Trường hợp vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ 
tục nhận con theo quy định thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận 
con và đăng ký khai sinh.  

- Trường hợp chưa xác định được cha và mẹ thì hồ sơ đăng ký khai sinh 
và trình tự giải quyết tương tự thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, trong 

hồ sơ phải có Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ. 
Người có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh là người đang tạm thời nuôi dưỡng 

trẻ; trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”. 
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3.3. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ  

- Thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc 
người mẹ nhờ mang thai hộ. 

- Hồ sơ, trình tự giải quyết: Thực hiện tương tự trường hợp đăng ký khai 
sinh thông thường tại Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời trong hồ sơ cần có văn 
bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang 

thai hộ. Thông tin về cha, mẹ của trẻ em ghi theo thông tin của cặp vợ chồng 
nhờ mang thai hộ. 

3.4. Đăng ký lại khai sinh 

- Về xác định nội dung đăng ký lại khai sinh: 

+ Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có bản sao giấy khai 
sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định 

theo giấy tờ đó. 

+ Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu thông tin về cha, mẹ và của bản 

thân người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có thay đổi so với nội dung bản sao 
giấy khai sinh, thì người đó có trách nhiệm xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh 

việc thay đổi. Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định pháp luật thì 
nội dung đăng ký lại khai sinh được xác định theo thông tin thay đổi; nội dung 

thông tin trước khi thay đổi được ghi vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục 
“Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh.  

+ Trường hợp cha, mẹ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã chết thì 

mục “Nơi cư trú” trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh ghi: “Đã chết”. 

+ Trường hợp địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi 

trong giấy tờ được cấp trước đây thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại; địa 
danh hành chính trước đây được ghi vào mặt sau của Giấy khai sinh và mục Ghi 

chú trong Sổ đăng ký khai sinh. 

+ Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo 
nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội 

dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được 
xác định theo văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

- Trường hợp đăng ký lại khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ nhưng 

trong giấy tờ đó không thể hiện được ngày, tháng sinh thì vận dung quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều 18 Thông tư số 04/2020/TT-BTP để xác định ngày, tháng 

sinh khi đăng ký lại khai sinh, cụ thể: Nếu không xác định được ngày, tháng sinh 
thì ngày tháng sinh là ngày 01 tháng 01 của năm sinh, trường hợp không xác định 

được ngày sinh thì ngày 01 tháng sinh. 
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- Nếu việc khai sinh trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, nay 

yêu cầu đăng ký lại khai sinh sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người 
yêu cầu thực hiện. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã mà trên địa bàn của xã đó đóng trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
đã khai sinh thực hiện đăng ký lại khai sinh (áp dụng tương tự đối với trường 
hợp đăng ký lại khai tử). 

- Về nguyên tắc, khi đăng ký lại khai sinh/đăng ký khai sinh cho người đã 
có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, nội dung khai sinh được xác định theo giấy tờ được 

cấp hợp lệ đầu tiên (Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP). Trường hợp phát 
hiện có thông tin sai sót hoặc vô lý (như ngày sinh là 30 tháng 02) thì không 

thực hiện đăng ký theo thông tin đó rồi cải chính hộ tịch, mà phải kiểm tra, xác 
minh, khẳng định thông tin nào là đúng và thực hiện đăng ký theo thông tin đó. 

3.5. Cách ghi Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh 

- Trường hợp cha hoặc mẹ của người được khai sinh là người nước ngoài 

thì ghi tên người đó theo đúng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu. 

- Tên địa danh, tên quốc gia nước ngoài được viết theo tên đã được phiên 

âm sang tiếng Việt (ví dụ: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa 
Kỳ....); trường hợp không có phiên âm tiếng Việt thì viết theo phiên âm La-tinh 

(ví dụ: Osaka; New York....). 

- Phần “Ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy 
khai sinh sử dụng để ghi chú nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc; ghi các thông tin hộ tịch thay đổi theo bản án, quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi thực hiện cần ghi rõ ngày, tháng, 

năm tiến hành ghi chú, thông tin hộ tịch có sự thay đổi và tên loại giấy tờ, số, tên 
cơ quan, ngày, tháng, năm cấp giấy tờ là căn cứ để thực hiện việc ghi chú. 

II. Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

1. Nguyên tắc xác định cha, mẹ, con 

Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: 

- Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời 

kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. 

- Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn 

nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. 

Quy tắc trên đây được coi như nguyên tắc suy đoán về quan hệ cha, mẹ, 
con khi những người liên quan “im lặng đồng ý”. Theo đó, người phụ nữ sinh 

con trong thời kỳ hôn nhân thì đương nhiên người chồng được coi là người cha 
của đứa trẻ; đứa trẻ được xác định con chung của người vợ và người chồng ngay 

cả sau khi họ đã ly hôn hoặc người chồng đã chết. 

- Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là 

con chung của vợ chồng. 
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- Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và 

phải được Tòa án xác định. 

Từ các quy định trên đây cho thấy, trong mọi trường hợp khi người chồng 

và người vợ không thừa nhận đứa trẻ là con chung, hoặc khi có người thứ ba yêu 
cầu nhận con, thì phải được hiểu là có sự tranh chấp về cha, mẹ, con. Khi đó sẽ 
phải yêu cầu Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng, nghĩa là công dân có quyền 

yêu cầu Tòa án giải quyết việc xác định cha, con theo thủ tục tố tụng. 

2. Quyền yêu cầu xác định quan hệ cha, mẹ, con 

* Điều 90, Điều 91 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định quyền 
nhận cha, mẹ, con như sau: 

- Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã 
chết. 

- Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận 
mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha. 

- Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết. 

- Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận 

con không cần phải có sự đồng ý của người kia. 

* Điều 102 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định những người 

sau đây có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con: 

- Cha, mẹ, con đã thành niên không bị mất năng lực hành vi dân sự có 
quyền yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch xác định con, cha, mẹ cho mình trong 

trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân. 

- Cha, mẹ, con, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền 

yêu cầu Tòa án xác định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng; 

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố 
tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành 

niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; xác định con cho cha, mẹ 
chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng: 

+ Cha, mẹ, con, người giám hộ; 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

+ Hội liên hiệp phụ nữ. 

3. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu xác định cha, mẹ, con 

Theo quy định tại Điều 92, khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014; khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự, thì thẩm quyền giải quyết 
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yêu cầu xác định cha, mẹ, con thuộc Tòa án nhân dân có thẩm quyền trong các 

trường hợp sau: 

- Trường hợp có tranh chấp về việc xác định cha, mẹ, con (tranh chấp 

trong thực tế về quan hệ cha, mẹ, con hoặc tranh chấp về nguyên tắc pháp luật). 

- Trường hợp yêu cầu xác định quan hệ cha, mẹ, con nhưng một trong hai 
bên đã chết. 

4. Một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện đăng ký cha, mẹ, con  

- Khi nộp hồ sơ đăng ký cha, mẹ, con thì một hoặc hai bên nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền, không cần văn bản ủy quyền của 
bên kia. 

- Khi trả kết quả đăng ký cha, mẹ, con cả bên nhận và bên được nhận là 
cha, mẹ, con đều phải có mặt. 

- Trường hợp không có chứng cứ chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con  
theo quy định thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan 

hệ cha, mẹ, con và có ít nhất 2 người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con. 
Lưu ý, tại Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định 2 người làm chứng biết rõ về  

mối quan hệ cha, mẹ, con mà không bắt buộc là 2 người làm chứng thân thích 
của cha, mẹ làm chứng như quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP. 

- Trường hợp trong giấy khai sinh của con đã có tên cha, mẹ, nay có người 
muốn nhận con thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân theo thủ tục tố 
tụng. 

III. Một số lưu ý khi đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân 

1. Lưu ý chung: 

- Đối với việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn, cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân: 

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc 

hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không 
được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất 

trình bản chính thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp 
với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó. 

+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch người tiếp nhận có trách 
nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 

bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó. 

- Đối với trường hợp đăng ký lại kết hôn, cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân: 

phải gửi văn bản đề nghị xác minh theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư 04/2020/TT-BTP, sau thời hạn 20 ngày 
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kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời 

kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp tục giải quyết theo quy định. 
Trường hợp xác minh về tình trạng hôn nhân thì cho phép người yêu cầu cấp 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân 
của mình, người yêu cầu đăng ký hộ tịch chịu trách nhiệm về nội dung cam 
đoan. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ cho người lập văn 
bản cam đoan biết về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không 

đúng sự thật. Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc hủy bỏ kết quả 
đăng ký hộ tịch nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật. 

2. Một số vấn đề sai sót thường gặp trong đăng ký kết hôn, cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân  

a. Đăng ký kết hôn: 

- Theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi 

đăng  ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt, cùng ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn 
và Giấy chứng nhận kết hôn thì hôn nhân mới được công nhận, Giấy chứng nhận kết 

hôn có giá trị pháp lý. Do đó, khi thực hiện đăng ký kết hôn cho người dân, công 
chức làm công tác đăng ký hộ tịch cần lưu ý vấn đề này, tuyệt đối không cấp 

"khống" Giấy chứng nhận kết hôn khi vắng mặt một hoặc cả hai bên nam nữ.  

Trên thực tế, có những trường hợp hai bên nam, nữ không ký tên vào Số đăng 
ký kết hôn, đến khi họ làm mất Giấy chứng nhận kết hôn và yêu cầu cấp bản sao 

Trích lục kết hôn thì mới phát hiện ra họ không ký tên trong Sổ đăng ký kết hôn. Nên 
để cấp được bản sao Trích lục cho đương sự thì phải tiến hành xác minh, mất nhiều 

thời gian, gây khó khăn cho cơ quan đăng ký hộ tịch.  

- Việc kết hôn được thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, cả Sổ 

đăng ký kết hôn và bản chính Giáy chứng nhận kết hôn đều bị mất hoặc rách 
nát, hư hòng không sử dụng được, thì Ủy ban nhân dân hướng dẫn người yêu cầu 

thực hiện đăng ký lại việc kết hôn. Trường hợp đương sự bị mất bản chính Giấy 
chứng nhận kết hôn, nhưng Sổ đăng kỷ kết hôn vẫn còn lưu giữ thì cấp bản sao 

Trích lục kết hôn cho đương sự, không cấp lại bản chính Giấy chứng nhận kết 
hôn. Trường hợp người yêu câu vẫn giữ được bản chính Giáy chứng nhận kết 

hôn, nhưng cơ quan hộ tịch không lưu giữ được Sổ đăng ký kết hôn, thì hướng 
dẫn người dân chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận kết hôn để sử 
dụng.  

- Khi thực hiện đăng ký kết hôn và đăng ký lại kết hôn, người yêu cầu 
phải trực tiếp nộp hồ sơ, không được ủy quyến cho người khác thực hiện thay.  

 b. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

- Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 

22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP được thực hiện khi người yêu cầu muốn sử dụng 
giấy này vào các mục đích khác nhau hoặc khi giấy bị hết hạn sử dụng.  
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VD: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp để sử dung vào mục đích 

vay vốn ngân hàng. Nhưng sau đó người yêu cầu lại muốn cấp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì  Ủy 

ban nhân dân cấp xã thưc hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới theo đúng 
trình tự thủ tục quy định. Nhưng nếu đương sự muốn cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân để kết hôn, thì người đó và người dự định kết hôn (cả hai bên nam nữ) 

phải bảo đảm có đủ điều kiện kết hôn, không vi phạm điều cấm theo quy định 
của Luật hôn nhân gia đình.  

- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lai Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để 
kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cập 

trước đây, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện theo đúng hướng dẫn tại 
khoản 1 Điều 12 Thông tư số 04/2020/TT-BTP. 

Lưu ý: Khi cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải ghi chú rõ là 
cấp lại trong mục "Ghi chú" của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.  

- Về mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: đề nghị UBND 
cấp xã phải ghi đúng mục đích cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (để sử dụng 

vào việc gì) theo đúng hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 
04/2020/TT-BTP. 

- Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng 
vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một (01) bản cho 
người yêu cầu. Trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm 

sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký 
kết hôn.  

Ví du: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K. 
sinh năm 1962, công dân Việt Nam, Hộ chiếu số: B123456 do Đại sứ quán Việt 

Nam tại CHLB Đức cấp ngày 01 tháng 02 năm 2020; tại Ủy ban nhân dân huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

Giấy này được cấp để làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh KIM JONG 
DOEK, sinh năm 1970, quốc tịch Hàn Quốc, Hộ chiếu số HQ12345 do cơ quan có 

thẩm quyền Hàn Quốc cấp ngày 02/02/2020; tại cơ quan có thẩm quyền của Hàn 
Quốc, tại Hàn Quốc.  

- Về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đang công tác 
trong lực lượng vũ trang: Điều 15 Luật Cư trú năm 2020 đã quy định cụ thể  về  
nơi cư trú của cán bộ, chiến sỹ đang học tập, công tác, làm việc trong lực lượng 

vũ trang.  

(Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân, viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là 
nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nơi cư trú khác theo quy 
định của Luật này. 
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 Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn 

kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường 
Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an là nơi 

đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp 
vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công 
an có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này). 

- Về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đã hoặc 
đang công tác học tâp, lao động có thời hạn ở nước ngoài: Trường hợp công dân Việt 

Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, nay về thường trú tại Việt Nam, yêu cấu cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thì người đó có trách 

nhiệm chứng minh tinh trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú ở nước ngoài. 

Trường hợp người đó không chứng minh được tình trạng hôn nhân của mình, 

thì Ủy ban nhân dân cấp xã vận dụng quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP 
cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về việc không cung cấp được giấy tờ 

chứng minh tình trạng hôn nhân và cam đoan về thời gian, nơi cư trú, tình trạng hôn 
nhân của mình trong thời gian cư trú ở nước ngoài. 

- Về yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết: Đề 
nghị từ chối giải quyết, vì Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành không 

quy định về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết. Bên cạnh 
đó, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP, người yêu cầu cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu 

cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nên người đã chết thì  không thực hiện 
được việc này. 

IV. Một số vấn đề cần lưu ý khi giải quyết việc đăng ký thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

1. Cách thức nộp hồ sơ 

- Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện; 

- Người thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch 

trực tuyến. 

2. Về xác định thẩm quyền 

- Việc xác định tuổi (trên 14 tuổi hay dưới 14 tuổi) để xác định thẩm 

quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch phải căn cứ vào ngày, tháng, 
năm sinh ghi trong Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hiện có của người có 

yêu cầu. 

- Cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết việc xác định lại dân tộc là 

Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
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3. Về thông báo nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 

 - Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng 
ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản 

kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch 
trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. 

- Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ 
tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch. 

- Trường hợp cơ quan thực hiện việc bổ sung thông tin hộ tịch không phải 
cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây, thì sau khi giải quyết phải thông báo bằng 

văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến cơ quan đăng ký hộ tịch trước 
đây để ghi vào Sổ hộ tịch; nếu cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại 

diện thì thông báo đến Bộ Ngoại giao. 

Lưu ý:  

- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới 
tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên (hoặc đã thành niên nhưng mất 

năng lực hành vi dân sự) được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ. 

- Cần phần biệt rõ sự khác nhau giữa thay đổi hộ tịch và cải chính hộ tịch, 
đặc biệt là sự khác nhau giữa thủ tục cải chính hộ tịch và thủ tục xác định lại dân 
tộc. Việc nhầm lẫn giữa thủ tục cải chính hộ tịch với thủ tục xác định lại dân tộc 

sẽ dễ dẫn đến việc giải quyết công việc sai thẩm quyền, nhất là đối với những 
trường hợp người có yêu cầu dưới 14 tuổi. 

- Công chức tư pháp - hộ tịch khi thụ lý, giải quyết yêu cầu thay đổi hộ 
tịch thì cần đối chiếu với các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 để bảo đảm 

phù hợp với căn cứ quy định trong Bộ luật Dân sự. Đối với yêu cầu cải chính hộ 
tịch thì phải xác định có sai sót (lỗi) trong đăng ký hộ tịch mới được cải chính. 

VD: Trong việc xem xét giải quyết yêu cầu thay đổi họ thì phải đối chiếu, 
so sánh xem có thuộc trường hợp được thay đổi theo quy định của Bộ luật Dân 

sự hay không. 

- Xác minh là biện pháp nghiệp vụ cần thiết để củng cố cơ sở giải quyết yêu 

cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch. Tùy từng trường hợp, công chức tư pháp - 
hộ tịch có thể xác minh trực tiếp hoặc gửi văn bản đề nghị cơ quan liên quan xác 
minh, làm rõ tính xác thực của thông tin, giấy tờ làm cơ sở thay đổi, cải chính hộ 

tịch. 

- Đối với trường hợp xác định lại “quê quán” được áp dụng theo Quyết 

định số 1203/QĐ-TPHT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
(ban hành theo Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch), theo đó quê quán 

là nơi sinh trưởng của cha đẻ nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi là nơi sinh trưởng 
của mẹ đẻ, là phù hợp với quy định pháp luật hộ tịch tại thời điểm đăng ký, 

không có sai sót nên nếu hiện tại người dân có yêu cầu cải chính lại quê quán 
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của con theo quê quán của người cha hoặc người mẹ cho phù hợp với quy định 

của Luật hộ tịch là không có cơ sở để tiếp nhận, giải quyết. 

- Trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc nhưng người yêu cầu không còn bản chính giấy tờ hộ tịch hoặc cơ quan 
đăng ký hộ tịch không còn lưu giữ được Sổ hộ tịch, thì cơ quan đăng ký hộ tịch 
vẫn tiếp nhận, giải quyết theo quy định. 

V. Đăng ký khai tử 

1. Quyền được đăng ký khai tử 

Khai tử là quyền nhân thân của mỗi người, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy 
định: “Cá nhân chết phải được khai tử; trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi 

bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống 
dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha 

đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu”. 

2. Trách nhiệm đăng ký khai tử 

- Về phía người có sự kiện hộ tịch: Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật 
Hộ tịch thì vợ, chồng, con, cha, mẹ, người thân thích khác của người chết có trách 

nhiệm đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại 
diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm đi đăng ký khai tử.  

- Về phía cơ quan nhà nước:  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký khai tử cho công dân 
Việt Nam cư trú ở trong nước chết tại Việt Nam;  

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đăng ký khai tử cho người 
nước ngoài, công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài chết tại Việt Nam. 

Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp 
xã giải quyết và trực tiếp thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch, cấp giấy tờ hộ tịch 

cho người có yêu cầu; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi 
khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử. Công chức tư 

pháp - hộ tịch đồng thời có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm 
việc đăng ký khai tử cho người chết trên địa bàn theo đúng thời hạn pháp luật quy 

định.   

3. Thời hạn đi đăng ký khai tử 

Thời hạn thực hiện việc đăng ký khai tử là 15 ngày kể từ ngày có sự kiện 
chết  
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4. Lưu ý:  Nếu người chết cư trú tại địa bàn, thì Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện đăng ký khai tử và cấp Trích lục khai tử, không cần cấp Giấy báo tử. 
Nếu người chết không cư trú tại địa bàn, thì Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy 

báo tử trong đó ghi rõ: họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh 
cá nhân của người chết (nếu có); nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, 
năm chết (theo Dương lịch); quốc tịch của người chết. 

5. Việc đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài:  

Mặc dù đã được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 

02/2016/TTLT-BNG-BTP của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng 
ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự 

của Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, thẩm quyền đăng ký khai tử là của cơ 
quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng của người chết, nhưng trên 

thực tế nhiều trường hợp gia đình của người chết không đăng ký khai tử tại cơ 
quan đại diện có thẩm quyền mà mang tro cốt/đưa thi hài về Việt Nam và 

yêu cầu đăng ký khai tử tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước. Đối với 
những trường hợp này, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cục 

Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có hướng dẫn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã 
-nơi cư trú cuối cùng của người chết vận dụng quy định tại mục 7 Chương II 

Luật hộ tịch, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thực hiện đăng ký 
khai tử. 

VI. Đăng ký giám hộ, giám sát giám hộ 

Theo phản ánh của các địa phương trong thời gian qua có một số trường 
hợp bố mẹ đang sinh sống ở nước ngoài có giấy ủy quyền cho ông, bà (nội, ngoại) 

ở Việt Nam làm thủ tục đăng ký giám hộ với mục đích làm hộ chiếu đưa trẻ em 
sang nước ngoài. Đối với những trường hợp trẻ em chưa thành niên, còn cả cha và 

mẹ công chức tư pháp - hộ tịch chỉ thụ lý giải quyết việc đăng ký giám hộ khi đủ 
điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 47 Bộ luật Dân sự năm 2015: 

“Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân 
sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn 

chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối 
với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu 

người giám hộ”. Trường hợp cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục 
con và có yêu cầu người giám hộ thì phải có văn bản yêu cầu giám hộ của cha mẹ 
mới thực hiện. 

VII. Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam 

1. Những thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch. 

Theo quy định  tại khoản 3 Điều 2 Luật Hộ tịch năm 2014 thì những thay 
đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền được ghi vào sổ hộ tịch bao gồm:: 
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- Thay đổi quốc tịch; 

- Xác định cha, mẹ, con; 

-  Xác định lại giới tính; 

- Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; 

- Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; 

- Công nhận giám hộ; 

- Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc 
hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

2. Ý nghĩa của việc ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản 
án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Việc ghi vào sổ các thay đổi nhằm giúp cơ quan đăng ký hộ tịch có thể 
theo dõi, quản lý, cập nhật thông tin hộ tịch của mỗi cá nhân, bảo đảm dữ liệu hộ 

tịch được đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế; đồng thời là căn cứ 
để cơ quan đăng ký hộ tịch tra cứu, xác nhận thông tin hộ tịch của cá nhân, phục 

vụ cho yêu cầu của chính cá nhân đó và cơ quan, tổ chức khác có yêu cầu theo 
đúng quy định của pháp luật. 

VD: Nếu việc Tòa án xác định cha cho trẻ em đã được đăng ký khai sinh 
(theo diện chưa xác định được cha) không được ghi chú trong Sổ đăng ký khai 

sinh của người con thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ không nắm được thông tin về 
nhân thân của trẻ để cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, không có cơ sở 
để bổ sung thông tin về người cha trong Giấy khai sinh của trẻ em. 

3. Trách nhiệm thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch 

- Để cụ thể hóa trách nhiệm của Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, Điều 30 Luật Hộ tịch đã quy định cụ thể trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày bản án, quyết định liên quan đến thay đổi hộ tịch của cá 

nhân có hiệu lực pháp luật. Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước đã ban hành 
quyết định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, 

bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để 
ghi vào Sổ hộ tịch, trường hợ nơi đăng ký hộ tịch là Cơ quan đại diện thì thông 

báo cho Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch. 

- Trường hợp thay đổi quốc tịch thì việc thông báo được thực hiện theo 

quy của pháp luật về quốc tịch. 

VD: Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư ra Quyết định công nhận thuận tình 
ly hôn cho anh A chị B, hai người đăng ký kết hôn tại thị trấn Vũ Thư. Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận việc thuận 
tình ly hôn, Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư có trách nhiệm gửi thông báo, kèm 

theo Trích lục/ bản sao Quyết định công nhận thuận tình ly hôn cho Ủy ban nhân 
dân thị trấn Vũ Thư để ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn. 
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4. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch trước đây có 

thẩm quyền và trách nhiệm ghi vào Sổ hộ tịch tương ứng đối với các nội dung 
thay đổi hộ tịch, cụ thể như sau: 

+ Ủy ban nhân dân/Sở Tư pháp nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực 

hiện vào sổ việc thay đổi quốc tịch; xác định lại giới tính; công nhận giám hộ; 
tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự; riêng việc xác định cha, mẹ, con, con nuôi thì được ghi 
chú vào sổ đã đăng ký khai sinh cho người con trước đây. 

+ Ủy ban nhân dân/Sở Tư pháp nơi đã đăng ký kết hôn trước đây, thực 
hiện ghi vào sổ việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật; 

+ Ủy ban nhân dân/Sở Tư pháp nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước 
đây, thực hiện ghi vào sổ việc chấm dứt nuôi con nuôi trái pháp luật; 

- Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu trữ Sổ hộ tịch có trách nhiệm 
thực hiện việc ghi vào Sổ hộ tịch theo quy định ngay sau khi nhận được bản án, 

quyết định. 

- Trường hợp Sổ hộ tịch được lưu trữ tại 2 cấp thì cơ quan đăng ký, quản 

lý hộ tịch nhận được bản án, quyết định, sau khi ghi vào Sổ hộ tịch, có trách 
nhiệm thông báo tiếp cho cơ quan đang lưu trữ Sổ hộ tịch còn lại để ghi vào Sổ 
hộ tịch, đảm bảo cập nhật đồng bộ. 

- Trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì 
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác. 

5. Cách ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch nhận được thông báo kèm theo trích lục bản án, 
bản sao quyết định liên quan đến việc thay đổi thông tin hộ tịch của cá nhân có 

trách nhiệm ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại khoản 1 Điều 30 
Luật Hộ tịch; trường hợp Sổ hộ tịch đã được chuyển lưu tại cơ quan quản lý hộ 

tịch cấp trên thì gửi thông báo kèm theo bản chụp trích lục bản án, bản sao quyết 
định tới cơ quan đang lưu trữ Sổ hộ tịch để ghi tiếp vào Sổ hộ tịch. 

Trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch chưa nhận được thông báo kèm theo 
trích lục bản án, bản sao quyết định, mà người có thông tin hộ tịch thay đổi cung 
cấp trích lục bản án, bản sao quyết định hợp lệ, đã có hiệu lực pháp luật thì cơ 

quan đăng ký hộ tịch cũng thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch theo quy định trên, đồng 
thời ghi chú nội dung thay đổi vào mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch. 

Trường hợp cơ quan thực hiện ghi chú không phải là cơ quan đã đăng ký hộ tịch 
trước đây thì ghi chú nội dung thay đổi vào mặt sau của bản chính giấy tờ hộ 

tịch, đồng thời gửi bản chụp trích lục bản án, bản sao quyết định đến cơ quan 
đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. 
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Khi ghi vào Sổ hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch phải ghi rõ nội dung 

thay đổi; số Bản án/Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Bản án/Quyết định; 
cơ quan ban hành Bản án/Quyết định và người ký Bản án/Quyết định. 

- Việc thay đổi quốc tịch được ghi vào mục “Ghi chú” trong các Sổ hộ tịch 
khác mà người thay đổi quốc tịch đã đăng ký hộ tịch. 

VD: Thôi quốc tịch Việt Nam theo Quyết định số 15/QĐ-CTN ngày 15 

tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Nước. 

- Việc xác định cha, mẹ, con theo Quyết định số... của Tòa án nhân dân... 

được ghi vào mục “Ghi chú” trong sổ đăng ký khai sinh của người con. 

VD: Người cha: Nguyễn Văn A, sinh năm.... cư trú tại... theo Quyết định 

số...ngày...tháng...năm... của Tòa án nhân dân huyện... tỉnh. 

- Việc xác định lại giới được ghi vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai 

sinh của người được xác định lại giới tính. 

- Việc nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi được ghi vào Sổ đăng ký 

nuôi con nuôi. 

- Việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn được 

ghi vào sổ “Ghi chú” trong sổ Đăng ký kết hôn. 

- Việc công nhận giám hộ được ghi vào sổ đăng ký giám hộ. 

- Việc tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích hoặc hạn chế năng 
lực hành vi dân sự được ghi vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh. 

VD: Tuyên bố mất tích theo Bản án số... ngày... của TAND. 

- Việc tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người đã chết được ghi vào Sổ đăng 
ký khai tử. Ghi đầy đủ các thông tin như trường hợp đăng ký khai tử thông 

thường, các thông tin được xác định theo nội dung Bản án, thông tin nào không 
có thì bỏ trống. Phần ghi chú ghi rõ: Bản án tuyên bố chết số...ngày.. của 

TAND… 

- Đối với việc ghi chú việc xác định lại giới tính, lưu ý các trường hợp xác 

định lại giới tính ở nước ngoài hoặc đã thực hiện ở Việt Nam trước ngày Nghị 
định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về việc xác 

định lại giới tính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước đó và đến các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 

88/2008/NĐ-CP) để được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận y tế. Nếu cơ sở y tế 
khám và cấp giấy xác nhận đương sự xác định lại giới tính thì cơ quan đăng ký 
hộ tịch sẽ tiếp nhận và thực hiện việc ghi vào Sổ hộ tịch việc xác định lại giới 

tính theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch năm 2024. 

VD: Công dân yêu cầu ghi chú việc xác định lại giới tính nhưng chỉ xuất 

trình được Giấy xác nhận chuyển đổi giới tính thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ 
chối giải quyết vì Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Việc chuyển đổi 

giới tính được thực hiện theo quy định của luật”, trong khi đó luật về chuyển đổi 
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giới tính chưa được ban hành nên việc chuyển đổi giới tính chưa có cơ sở pháp 

lý để công nhận và thực hiện đăng ký thay đổi hộ tịch. 

Lưu ý: Hiện nay, đã xuất hiện những trường hợp công dân đã thực hiện 

chuyển đổi giới tính ở nước ngoài, sau đó làm giả Giấy chứng nhận can thiệp y 
tế để xác định lại giới tính của các cơ sở y tế có thẩm quyền của Việt Nam. 
Thậm chí có người thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại cơ sở y tế chưa 

đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP, sau đó đến 
cơ quan đăng ký hộ tịch yêu cầu làm thủ tục xác định lại giới tính trên giấy tờ hộ 

tịch. Tất cả cá trường hợp đều không đủ điều kiện  cho thay đổi hộ tịch. Do đó, 
để đảm bảo chặt chẽ, đối với những yêu cầu xác định lại giới tính trên các giấy 

tờ hộ tịch như nêu trên, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cơ 
quan y tế để xác minh, làm rõ, tránh việc giả mạo giấy tờ. 

VIII. Cấp trích lục hộ tịch 

Theo quy định tại Điều 63 Luật Hộ tịch:“Cá nhân không phụ thuộc vào 

nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao 
trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký”. 

 Điều 23 Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định về cấp bản sao trích lục       
hộ tịch: 

1. Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu giữ Sổ hộ tịch hoặc quản lý 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch. Nội 
dung bản sao trích lục hộ tịch được ghi đúng theo thông tin trong Sổ hộ tịch, Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Những thông tin Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 
tử không có để ghi vào mẫu bản sao trích lục hộ tịch hiện hành thì để trống. 

2. Trường hợp Sổ hộ tịch trước đây ghi tuổi thì cơ quan đăng ký hộ tịch 
xác định năm sinh tương ứng ghi vào mục Ghi chú của Sổ hộ tịch, sau đó cấp 

bản sao trích lục hộ tịch. 

Ví dụ: Sổ đăng ký khai sinh năm 1975 ghi tuổi của cha là 25 tuổi, tuổi của 

mẹ là 23 tuổi thì xác định năm sinh của cha: 1950, năm sinh của mẹ: 1952. 

3. Trường hợp thông tin của cá nhân đã được thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc, ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch 
theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi vào Sổ hộ tịch 

việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài thì thông tin trong bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục 
hộ tịch là thông tin đã được cập nhật theo nội dung ghi trong mục Ghi chú của Sổ  

hộ tịch. 

Trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục kết hôn mà trong Sổ đăng ký 

kết hôn đã ghi chú việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định ly hôn đã có 
hiệu lực pháp luật, ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan 

có thẩm quyền nước ngoài thì mục Ghi chú trong Trích lục kết hôn bản sao ghi 
rõ: Đã ly hôn theo Bản án/Quyết định số… ngày…tháng…năm … của Tòa án 

…. 
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Chuyên đề 5 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 (Bãi bỏ quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ). 

Nghị định có 5 chương, 25 điều. Nghị định có một số nội dung chính như 
sau: 

1. Đối tượng áp dụng là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước ở 
trung ương; Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong 

nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân có 
liên quan trong việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử. (Khoản 2 Điều 1) 

2. Nghị định xác định cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

bao gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp), Phòng Tư pháp các huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương (sau đây gọi là Phòng Tư pháp). (Khoản 3 Điều 2) 

3. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: 

a) Các nguồn để xác lập thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
gồm: (Khoản 2 Điều 3) 

- Thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký thông qua Phần mềm đăng 
ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; 

- Thông tin hộ tịch được số hóa, chuẩn hóa từ sổ hộ tịch; 

- Thông tin được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

- Thông tin hộ tịch được chia sẻ, chuyển đổi, chuẩn hóa từ các phần mềm, 
cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được thiết lập trước đây.  

b) Thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xác lập khi: 

- Đăng ký khai sinh; 

- Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài; 

Thông tin hộ tịch của cá nhân đã được xác lập nêu trên tiếp tục được cập 

nhật khi đăng ký kết hôn; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; giám hộ; nhận 
cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc; khai tử; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo 
bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; ghi vào sổ hộ tịch việc 
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hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài. (Khoản 1 Điều 3) 

4. Trách nhiệm cập nhật dữ liệu: (Khoản 2 Điều 7) 

a) Cơ quan đăng ký hộ tịch sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch 
điện tử dùng chung. 

b) Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch nhận được giấy tờ hộ tịch hoặc nhận 

được thông tin thông qua hệ thống điện tử về việc biến động thông tin hộ tịch 
ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin 

sau 15h00 thì thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.  

5. Kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu khác của bộ, ngành, địa 
phương. (Điều 10, Điều 11) 

6. Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến (Điều 12) 

7. Cấp bản sao trích lục hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, xác 

nhận thông tin hộ tịch (Điều 13): 

a) Việc cấp bản sao trích lục hộ tịch theo yêu cầu của cá nhân, không phụ 

thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu 
cầu. (Khoản 1) 

b) Việc cấp xác nhận thông tin hộ tịch đối với trường hợp cá nhân có yêu 
cầu khai thác thông tin từ nhiều việc đăng ký hộ tịch hoặc xác nhận các thông tin 
hộ tịch khác nhau của mình; cơ quan, tổ chức có yêu cầu khai thác nhiều thông 

tin hộ tịch của một cá nhân hoặc khai thác thông tin hộ tịch của nhiều 
người (Khoản 2). 

8.  Sử dụng, khóa sổ hộ tịch: 

a) Sổ hộ tịch được sử dụng cho các năm đăng ký tiếp theo cho đến khi hết 

sổ. Khi hết sổ mà chưa hết năm, công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc 
khóa sổ theo quy định của khoản 3 Điều 11 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. (Khoản 1 Điều 15) 

b) Các sổ hộ tịch đã mở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì vẫn 
được khóa sổ khi hết sổ, chứng thực bản sao và chuyển lưu theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. (Khoản 6 Điều 24) 

9. Quản lý tài khoản người dùng: (Điều 17) 

a) Bộ Tư pháp quản lý tài khoản người dùng trên toàn hệ thống; cấp, thu 

hồi, thay đổi tài khoản, phân quyền truy cập Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch 
điện tử dùng chung cho người dùng tại Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Sở Tư 

pháp. 
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b) Bộ Ngoại giao quản lý tài khoản, cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản người 

dùng là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự được giao thực hiện công tác hộ 
tịch tại Cơ quan đại diện theo phân quyền của Bộ Tư pháp.  

c) Sở Tư pháp quản lý tài khoản, cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản người 
dùng là công chức làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp, công chức tư 
pháp hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có đủ tiêu chuẩn quy định 

tại Điều 72 của Luật Hộ tịch, theo đề nghị của Phòng Tư pháp.  

d) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản chịu trách nhiệm 

quản lý các tài khoản được cấp tại cơ quan, đơn vị mình.  

đ) Người dùng được cấp tài khoản có trách nhiệm bảo mật thông tin tài 

khoản theo quy định pháp luật về an toàn thông tin; trường hợp nghi ngờ hoặc 
phát hiện bị lộ thông tin tài khoản phải liên hệ ngay với cơ quan có thẩm quyền 

quản lý tài khoản để xử lý. 

10. Biểu mẫu hộ tịch khi đăng ký hộ tịch trực tuyến: 

a) Khi đăng ký hộ tịch trực tuyến thì người có yêu cầu, cơ quan đăng ký 
hộ tịch phải sử dụng Biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban 

hành. (Khoản 6 Điều 12, Khoản 3 Điều 13)  

b) Biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành, cung cấp 

thông tin hộ tịch hoặc nguồn tra cứu thông tin hộ tịch của cá nhân, có giá trị như 
giấy tờ hộ tịch. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chấp nhận, sử dụng, không 
được yêu cầu cá nhân phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ hộ tịch để đối 

chiếu. (Khoản 6 Điều 12) 

11. Sau khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư được đưa vào vận hành, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính có trách nhiệm kết nối với các Cơ sở dữ liệu này để xác định 

tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, không 
được yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Khoản 7 Điều 24). 
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Chuyên đề 6 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-BTP 

Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 

01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
18 tháng 02 năm 2022. Thông tư bao gồm những nội dung cơ bản sau: 

1. Những quy định chung: 

a) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2): 

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP về việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; quy trình 
đăng ký hộ tịch trực tuyến; xác nhận thông tin hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử 

dụng, quản lý giấy tờ hộ tịch điện tử. 

Thông tư được áp dụng cho: 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan nhà nước khác thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 2. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan đăng ký, 

quản lý hộ tịch trong nước và Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện 
lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là 

Cơ quan đại diện); 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, 
quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ 
tịch trực tuyến. 

 b) Kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác (Điều 3) 

Thông tư quy định cụ thể hơn về việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về bảo hiểm, các Cơ sở dữ liệu khác và việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử cấp tỉnh để giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

c) Nguyên tắc xử lý thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

(Điều 4) 

Điều 4 của Thông tư quy định về việc xử lý thông tin trong quá trình chia 

sẻ, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và các Cơ sở dữ liệu khác, nhất là 
trong trường hợp thông tin có sự không thống nhất, theo đó: 

- Trường hợp cá nhân đăng ký khai sinh từ sau ngày 01 tháng 01 năm 

2016, được cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, thông tin của người 
được đăng ký khai sinh trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là thông tin đầu vào 

của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì thông tin cá nhân chỉ được điều chỉnh 
theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ giá trị pháp lý đối với thông tin khai 
sinh mà phải xác lập lại hoặc huỷ bỏ số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý 
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Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư phối hợp xử lý; cập nhật, lưu vết kết quả xử lý trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử; kết nối, chia sẻ, bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Trường hợp đăng ký hộ tịch, số hoá sổ hộ tịch không thuộc Khoản 1 
Điều này mà thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử khác với 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì cơ quan đăng ký hộ tịch nơi 

đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an 
cùng cấp kiểm tra, xác minh, xác định thông tin đúng, chính xác; căn cứ kết quả 

xác minh để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu theo quy định, bảo đảm 
thống nhất giữa hai Cơ sở dữ liệu. Việc điều chỉnh thông tin phải được lưu vết 

về căn cứ, người quyết định cho phép điều chỉnh, người thực hiện, thời gian, nội 
dung điều chỉnh. 

- Trường hợp thông tin của công dân trong các cơ sở dữ liệu khác (nếu có) 
không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư thì xác định thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ để điều chỉnh thông tin công dân trong 

các cơ sở dữ liệu khác. 

Trường hợp có giấy tờ, tài liệu chứng minh thông tin trong cơ sở dữ liệu 

khác có trước, thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm trao đổi với cơ 
quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để xác minh, làm rõ. Nếu có cơ sở 
pháp lý xác định thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có sai sót thì 

hướng dẫn người có thông tin không thống nhất thực hiện việc cải chính hộ tịch 
theo quy định pháp luật. 

2. Thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến, cấp bản sao trích lục hộ tịch 
điện tử, xác nhận thông tin hộ tịch 

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP mới chỉ quy định chung về nguyên tắc, cách 
thức chung thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến; quy trình đăng 

ký hộ tịch trực tuyến đối với một số thủ tục/nhóm thủ tục, cách thức tiếp nhận hồ 
sơ/trả kết quả theo phương thức này cần được hướng dẫn thực hiện chi tiết hơn, 

trong đó có quy trình thực hiện trực tuyến đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên 
thông: đăng ký khai sinh - cấp Thẻ BHYT - đăng ký thường trú và đăng ký khai 

tử - xóa đăng ký thường trú - chế độ mai táng phí. Do vậy, Thông tư đã hướng 
dẫn cụ thể như sau: 

a) Mức độ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Điều 5) 

- Cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch 
trực tuyến phù hợp với mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa phương 

ở trong nước, Cơ quan đại diện. 

- Danh sách các cơ quan đăng ký hộ tịch chưa có điều kiện tiếp nhận, giải 

quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phải được thông báo công khai trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng 

thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao và Cổng thông tin điện 
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tử một cửa cấp tỉnh. 

b) Hướng dẫn việc nộp, tiếp nhận, trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến 
(Điều 6) 

 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP chỉ quy định người yêu cầu phải đính kèm 
bản sao hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu theo quy định, nên Thông tư hướng 
dẫn cụ thể tiêu chuẩn bản chụp, bản quét hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài 

liệu khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến (Bản quét, bản chụp các giấy tờ sử 
dụng gửi trong hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, 

toàn vẹn về nội dung; được quét, chụp từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử 
dụng; nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp thì phải được 

hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định). 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết: trình tự, thủ tục giải quyết 

các việc đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định của Luật Hộ 
tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020; 
việc trả kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

c) Hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử trực 
tuyến (Điều 7) 

- Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh có 
trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết gồm: tên giấy tờ 
hộ tịch; số, ngày, tháng, năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký việc hộ tịch. 

- Trường hợp không cung cấp được đầy đủ các thông tin nêu tại Khoản 1 
Điều này, thì người yêu cầu phải cung cấp được thông tin cơ bản trong giấy tờ 

hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu. 

Ví dụ:  

+ Đề nghị cấp bản sao Trích lục kết hôn nhưng không cung cấp được số 
Giấy chứng nhận kết hôn, ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn thì phải cung cấp 

được các thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của vợ và chồng. 

+ Đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh nhưng không cung cấp được số 

Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, 
chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, 

ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh. 

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 
khai sinh không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, 

không thể tra cứu được thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết. 

d) Cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch của một cá nhân (Điều 8) 

- Thông tư quy định việc xác nhận thông tin hộ tịch theo yêu cầu của cá 
nhân đối với các trường hợp: xác nhận thông tin về một việc hộ tịch của cá nhân 

đã đăng ký, nhưng nội dung đăng ký đã có sự thay đổi, cải chính hoặc điều 
chỉnh; Xác nhận thông tin khai sinh của một cá nhân do đã thay đổi chữ đệm, 
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xác định lại dân tộc hoặc được thôi quốc tịch Việt Nam; xác nhận các thông tin 

hộ tịch khác nhau của cá nhân; xác nhận thông tin về cùng một người trong 
trường hợp người đó đã đăng ký hộ tịch, có giấy tờ hộ tịch nhưng thông tin cá 

nhân trong các giấy tờ hộ tịch không thống nhất. 

- Đối với việc xác nhận thông tin hộ tịch theo yêu cầu của cơ quan, tổ 
chức, thì cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cấp văn bản xác nhận thông tin hộ 

tịch cho cơ quan, tổ chức có yêu cầu trong các trường hợp: xác nhận thông tin về 
một việc hộ tịch hoặc một số việc hộ tịch của cá nhân đã được đăng ký; xác 

nhận thông tin hộ tịch của nhiều cá nhân khác nhau. 

- Thông tư cũng quy định rõ giá trị sử dụng của văn bản xác nhận thông 

tin hộ tịch; đồng thời, quy định việc xác nhận thông tin hộ tịch theo yêu cầu của 
tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng quy định pháp luật về bảo vệ đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, danh dự, uy tín của cá nhân. 

3. Số hóa, tạo lập dữ liệu hộ tịch 

Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định: Ủy ban nhân 
dân các cấp có trách nhiệm triển khai việc số hoá, quản lý, khai thác dữ liệu hộ 

tịch từ sổ giấy; chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ 
tịch điện tử của địa phương đã triển khai thực hiện trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành và cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo hướng dẫn của 
Bộ Tư pháp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.  

Do vậy, để các địa phương có cơ sở thực hiện thống nhất, Thông tư quy 

định cụ thể: các thông tin hộ tịch cần số hóa, trách nhiệm thực hiện số hóa (Điều 
10), việc tạo lập bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử của cá nhân (Điều 11). 

Bên cạnh đó, Thông tư quy định việc ghi bổ sung Số định danh cá nhân 
khi cập nhật bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử của cá nhân.  

4. Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và xóa dữ 
liệu 

- Việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quy 
định tại Điều 12 Thông tư trong các trường hợp sau: 

Cá nhân được cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền cho phép thay đổi, 
cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi vào Sổ hộ 

tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài; ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp phát hiện thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử có sai lệch với hồ sơ đăng ký hộ tịch, thì cơ quan đăng ký hộ tịch có 

trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cấp trên thông 
qua chức năng tiện ích trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 

chung và chỉ được điều chỉnh khi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
cấp trên cho phép. 
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- Việc xóa dữ liệu hộ tịch điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 

13 Thông tư, cụ thể: 

+ Trường hợp nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý giấy tờ 
hộ tịch, nội dung đăng ký trong Sổ hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch đã thực hiện 
việc đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lập đề nghị xóa dữ liệu hộ tịch điện tử tương 

ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thông qua các chức năng, tiện ích được 
cung cấp trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. 

+ Đề nghị xóa dữ liệu hộ tịch điện tử gồm các thông tin sau đây: 

Thông tin về loại việc hộ tịch đã đăng ký, cơ quan đăng ký, số, ngày, 

tháng, năm đăng ký, thông tin cụ thể cần xóa; 

Lý do, căn cứ đề nghị xóa; 

Bản sao điện tử của bản án, quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ 
tịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Cơ quan được giao trực tiếp quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thuộc 
Bộ Tư pháp có trách nhiệm xem xét, phê duyệt các đề nghị xóa dữ liệu hộ tịch 

điện tử hợp lệ trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. Dữ 
liệu hộ tịch bị xóa không còn giá trị pháp lý nhưng vẫn được lưu vết trên bản ghi 

dữ liệu hộ tịch điện tử của cá nhân, được khai thác, sử dụng khi cấp văn bản xác 
nhận thông tin hộ tịch. 

Cơ quan được giao trực tiếp quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thuộc 

Bộ Tư pháp có thẩm quyền cho phép khôi phục lại dữ liệu hộ tịch điện tử trước 
khi điều chỉnh, xóa bỏ nếu có văn bản, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khôi phục lại. 

5. Ban hành biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch, quản lý, điều chỉnh 

thông tin hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử  

Thông tư quy định một số Bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch 

điện tử tương tác tại Điều 9. 

 

 

 

 


		2022-08-26T08:27:10+0700


		2022-08-26T08:27:06+0700




