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NGHỊ ĐỊNH

Về đăng ký và qu ản lý h ộ tịch

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 06 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hộ tịch và đăng ký h ộ tịch

1. Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chế

2. Đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định này là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, b
lại giới tính; xác định lại dân tộc;

b) Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi vào sổ hộ tịch các việc: xác định cha, m
hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi.

3. Việc đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy 
ngày 10 tháng 07 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia 
có yếu tố nước ngoài.

Điều 2. Mục đích qu ản lý h ộ tịch

Quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp, nhằm theo dõi thực trạng và s
đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách v
phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Điều 3. Quyền và ngh ĩa vụ đăng ký h ộ tịch

Cá nhân có quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đăng ký hộ tịch phải tự giác đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy đị

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm tạo điều kiện thuận tiện để mọi cá nhân thực hiện quyền và nghĩ
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Điều 4. Nguyên t ắc đăng ký và qu ản lý h ộ tịch

1. Mọi sự kiện hộ tịch phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định của Nghị định này.

2. Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một nơi theo đúng thẩm quyền quy định của Nghị định này.

3. Cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo đối với cơ
hợp phát hiện thấy sai phạm phải chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

4. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải niêm yết công khai, chính xác các quy định về giấy tờ mà người yêu cầ
nộp khi đăng ký hộ tịch, thời hạn giải quyết và lệ phí đăng ký hộ tịch.

Điều 5. Giá tr ị pháp lý c ủa giấy tờ hộ tịch

1. Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về
kiện hộ tịch của cá nhân đó.

2. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi v
sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của ngườ

3. Giấy tờ hộ tịch do Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đ
Việt Nam) cấp có giá trị như giấy tờ hộ tịch được cấp ở trong nước.

Điều 6. Sử dụng gi ấy tờ hộ tịch do c ơ quan có th ẩm quy ền của nước ngoài c ấp

1. Giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, khi sử dụng tại Việt Nam phải được hợ
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Giấy tờ hộ tịch do Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam cấp cho công dân nước đ
hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có đi, có lại.

2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bả
định của pháp luật Việt Nam.

3. Công dân Việt Nam có giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này mà về nước thường trú, thì phả
định tại mục 4 chương III của Nghị định này.

Điều 7. Người làm ch ứng

1. Trong trường hợp Nghị định này quy định việc làm chứng, thì người làm chứng phải có năng lực hành vi dân s
chứng.

2. Người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứ

Điều 8. Xác định th ẩm quy ền đăng ký h ộ tịch

Trong trường hợp Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú, thì thẩm quyền đăng ký h

1. Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đă
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có th
về đăng ký hộ khẩu.

2. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đ đă
đăng ký thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú.

Điều 9. Các gi ấy tờ cá nhân xu ất trình khi đăng ký h ộ tịch

Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cán bộ Tư pháp hộ tị
pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp) hoặ
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biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra:

1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đ

2. Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Vi
thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm că
tịch theo quy định của Nghị định này.

Điều 10. Ủy quy ền

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám h
con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tị
làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không c

Điều 11. Áp d ụng điều ước quốc tế

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác v
áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 12. Lệ phí đăng ký h ộ tịch

Cơ quan đăng ký hộ tịch được thu lệ phí theo quy định của pháp luật, trong đó đã bao gồm cả chi phí cho gi

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch do Bộ Tài chính quy định.

Chương II

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Mục 1

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Điều 13. Thẩm quy ền đăng ký khai sinh

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ
trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của ng
sinh.

2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấ
thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú củ
nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Điều 14. Thời hạn đi khai sinh và trách nhi ệm khai sinh

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ
những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

Điều 15. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhậ
mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh 
của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam 
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Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắ
kết hôn.

2. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Gi
dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấ

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về
và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấ
và đăng ký khai sinh.

Điều 16. Khai sinh cho tr ẻ em b ị bỏ rơi

1. Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấ
nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sả
họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân c
cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyề
của trẻ. Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiế
Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ
trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

3. Khi đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; n
ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh; nơi sinh là địa phương nơi lập biên b
Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để trố
khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi". Trong trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì cán bộ Tư pháp h
nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấ
chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi"; nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật, chỉ
tìm hiểu.

4. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi không phải là trẻ sơ sinh, thì việc lập biên bản và thông báo tìm cha, mẹ đẻ
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Khi đăng ký khai sinh, những nội dung liên quan đến khai sinh đượ
không nhớ được, thì căn cứ vào thể trạng của trẻ để xác định năm sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 củ
đề nghị của người đi khai sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam; những nội dung không xác định đượ
Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi".

Mục 2

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Điều 17. Thẩm quy ền đăng ký k ết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

2. Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao 
kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân c
cảnh của một trong hai bên nam, nữ.

Điều 18. Thủ tục đăng ký k ết hôn

1. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị
ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó.

Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì ph
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giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.

Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhậ

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằ
theo quy định tại chương V của Nghị định này.

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiệ
nhân và gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho bi
hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, n
nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồ
hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đ
được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

Mục 3

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Điều 19. Thẩm quy ền đăng ký khai t ử

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Ủy ban nhân dân cấ
đăng ký khai tử.

Điều 20. Thời hạn đi khai t ử và trách nhi ệm khai t ử

1. Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết.

2. Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặ
đơn vị, tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.

Điều 21. Thủ tục đăng ký khai t ử

1. Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điều 22 của Ngh

2. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử
và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu c

Điều 22. Giấy báo t ử

1. Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân ch

2. Thẩm quyền cấp Giấy báo tử:

a) Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở

b) Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, n

c) Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung hu
sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơ
trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử;
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d) Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ
báo tử;

đ) Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý, thì Thủ trưởng các c

e) Đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử;

g) Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luậ

h) Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặ
thay cho Giấy báo tử;

i) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông ph
có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Gi

k) Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấ

3. Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử quy định tại khoản 2 Điều này, được cấp cho thân nhân ng
hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quy
Điều 19 của Nghị định này, để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

Điều 23. Đăng ký khai sinh và khai t ử cho tr ẻ chết sơ sinh

Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử. N
tử, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử
sinh và Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ "Trẻ chết sơ sinh".

Điều 24. Đăng ký khai t ử cho ng ười b ị Toà án tuyên b ố là đã chết

1. Việc đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết được thực hiện khi quyết định của Toà án đ

Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử.

2. Trong trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử, nhưng sau đó còn sống tr
tuyên bố chết, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử căn cứ vào quyết định của Toà án đã có hi
trong Sổ đăng ký khai tử và thu hồi lại Giấy chứng tử đã cấp.

Mục 4

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI

Điều 25. Thẩm quy ền đăng ký vi ệc nuôi con nuôi

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Trong trường hợp trẻ bị bỏ rơi được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản xác nh
việc nuôi con nuôi; nếu trẻ em đó đã được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có tr
việc nuôi con nuôi.

Điều 26. Hồ sơ đăng ký vi ệc nuôi con nuôi

Hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi gồm có:

1. Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu quy định).

Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải do chính cha, mẹ đẻ và người nhận con nuôi lập, kể
hôn. Trong trường hợp một bên cha hoặc mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng l
của người kia; nếu cả cha và mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân s
hộ trẻ em thay cha, mẹ đẻ ký Giấy thỏa thuận. Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng mà không xác 
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thì người đại diện của cơ sở nuôi dưỡng ký Giấy thoả thuận.

Nếu người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, thì trong Giấy thỏa thuận phải có ý kiến của ngườ
trường hợp người đó bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trong trường hợp người nhận con nuôi không cư trú tại xã, phường, thị trấn, nơi đăng ký việc nuôi con nuôi nói t
định này, thì Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã, nơ
người đó có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi.

3. Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi.

Điều 27. Trình t ự đăng ký vi ệc nuôi con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải trực tiếp nộp hồ sơ nhận con nuôi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký vi

2. Trước khi đăng ký việc nuôi con nuôi, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải kiểm tra, xác minh kỹ các nội dung sau 

a) Tính tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi;

b) Tư cách của người nhận con nuôi;

c) Mục đích nhận con nuôi.

Thời hạn kiểm tra, xác minh các nội dung trên không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trườ
hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Sau thời hạn nói trên, nếu xét thấy việc cho và nhận con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 
cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi.

3. Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt; nếu người được nhận làm con nuôi t
có mặt. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Ch
cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Bản sao Quyết đị
cấp theo yêu cầu của các bên cho và nhận con nuôi. Bên cho con nuôi có trách nhiệm giao cho cha, mẹ
nuôi.

Điều 28. Bổ sung, s ửa đổi Giấy khai sinh c ủa con nuôi

1. Trong trường hợp con nuôi là trẻ bị bỏ rơi mà phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh còn 
dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, căn cứ vào Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi ghi bổ sung các thông tin c
khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, nếu cha mẹ nuôi có yêu cầu. Trong c
sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi".

2. Trong trường hợp giữa cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi có sự thỏa thuận về việc thay đổi phần khai về cha, m
trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi
lại theo những nội dung thay đổi đó. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi". Vi
ghi rõ trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh trước đây. Bản chính và bản sao Giấy khai sinh của con nuôi 
khai sinh cũ phải thu hồi.

Việc thay đổi phần khai về cha, mẹ nói tại khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý của con nuôi, nếu con nuôi t

Mục 5

ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Điều 29. Thẩm quy ền đăng ký vi ệc giám h ộ

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhậ
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hộ.

Điều 30. Thủ tục đăng ký vi ệc giám h ộ

1. Người được cử làm giám hộ phải nộp Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhi
giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy 
dân cấp xã đăng ký việc giám hộ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt. Cán bộ Tư pháp h
Quyết định công nhận việc giám hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người giám hộ và ngườ
Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầ
hộ.

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sả
chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, mộ
nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.

Điều 31. Đăng ký ch ấm dứt, thay đổi việc giám h ộ

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

2. Người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), Quyết định công nhận vi
trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân s

Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ
hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.

3. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy yêu cầu chấm dứt việc giám h
luật và không có tranh chấp, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Quyết định công nhận chấm dứt việc giám h
giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu c
Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ đượ

4. Trong trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có người khác có đủ điều kiện nhậ
đăng ký chấm dứt việc giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới theo quy định tại Mục này.

Mục 6

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

Điều 32. Điều kiện đăng ký vi ệc nh ận cha, m ẹ, con

1. Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, m
đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.

2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên như
được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nh
tranh chấp.

Điều 33. Thẩm quy ền đăng ký vi ệc nhận cha, m ẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đă

Điều 34. Thủ tục đăng ký vi ệc nh ận cha, m ẹ, con

1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhậ
đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặ

Văn bản pháp quy http://www.moj.gov.vn/vbpq/_layouts/print.aspx?id=16876

8 of 27 3/12/2013 12:06 p.m.



Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng s
ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhậ
pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Ch
và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định đượ

Điều 35. Bổ sung, c ải chính S ổ đăng ký khai sinh và Gi ấy khai sinh c ủa người con

1. Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho ng
khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về

Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph
ban nhân dân cấp huyện), thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiế

2. Trong trường hợp phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của ngườ
phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy định tại Mục 7 Chương này.

Mục 7

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC,

XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊ

Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chính h ộ tịch, xác định lại dân t ộc, xác định lại giới tính, b ổ sung h ộ ị

Phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh h
gồm:

1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nh
khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, như

3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy đị

4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặ
sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và b

Điều 37. Thẩm quy ền thay đổi, cải chính h ộ tịch, xác định lại dân t ộc, xác định lại g iới tính, b ổ sung h

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cả
và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có th
cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ ị
hợp, không phân biệt độ tuổi.
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Điều 38. Thủ tục đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính h ộ tịch, xác định lại dân t ộc, xác định lại giới tính, b

1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch ph
xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác đị
giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, b

Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để
xác định lại giới tính.

Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chư
hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên t
đồng ý của người đó.

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định l
điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư
chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Ch
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổ
tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào c
sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

3. Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trự
trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi b
khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ
ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mụ
được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tị
huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.

4. Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã đượ
bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

5. Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, b
thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh c
nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù h
chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

Điều 39. Điều ch ỉnh nội dung trong s ổ hộ tịch và các gi ấy tờ hộ tịch khác

1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không ph
bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh 
đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì 
vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tị
huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký h
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tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, n
pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo n

Điều 40. Thông báo và ghi vào s ổ hộ tịch các vi ệc thay đổi, cải chính h ộ tịch, xác định lại dân t ộc, bổ

1. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ
quyển tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân c
dung thay đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân t
tịch, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đă
đổi để ghi tiếp vào sổ hộ tịch lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Mục 8

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH CÁC THAY ĐỔI HỘ TỊCH KHÁC

Điều 41. Ghi vào s ổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác

1. Các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; h
dứt nuôi con nuôi phải được ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại Mục này.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi ra Quyết định liên quan đến các thay đổi hộ tịch khác nói tại kho
sao Quyết định cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nơi trước đây đã đăng ký sự kiện hộ tịch có liên quan 
tịch.

Điều 42. Cách ghi vào s ổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác

1. Việc ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác được thực hiện như sau:

a) Việc xác định cha, mẹ, con được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây của người con;

b) Việc thay đổi quốc tịch được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây;

c) Việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn trước đây;

d) Việc chấm dứt nuôi con nuôi được ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

2. Khi ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác phải ghi rõ các nội dung thay đổi; số, ngày, tháng, nă
người ký Quyết định.

3. Trong trường hợp sổ hộ tịch đã chuyển lưu một quyển tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì sau khi thự
tịch khác, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi thông báo những nội dung thay đổi cho Ủy ban nhân dân c
tịch lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyệ
hộ tịch khác.

Mục 9

ĐĂNG KÝ QUÁ HẠN, ĐĂNG KÝ LẠI

Điều 43. Đăng ký khai sinh, khai t ử quá hạn

Việc sinh, tử chưa đăng ký trong thời hạn quy định tại Điều 14 và Điều 20 của Nghị định này, thì phải đăng ký theo th

Điều 44. Thẩm quy ền đăng ký khai sinh, khai t ử quá hạn

Văn bản pháp quy http://www.moj.gov.vn/vbpq/_layouts/print.aspx?id=16876

11 of 27 3/12/2013 12:06 p.m.



1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 13 của Nghị đị
quá hạn.

Trong trường hợp người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình, thì có thể đăng ký tại Ủy ban nhân dân c
đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi ngườ đ

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này th
hạn.

Điều 45. Thủ tục đăng ký khai sinh, khai t ử quá h ạn

1. Người đi đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn phải nộp các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 (nế
(nếu là khai tử) của Nghị định này.

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bả
tử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh hoặc Giấ
đăng ký khai sinh hoặc Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ "Đăng ký quá hạn."

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, h
lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệ
tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân t
hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong tr
đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá h
tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì qu
ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau củ

Điều 46. Đăng ký l ại việc sinh, t ử, kết hôn, nh ận nuôi con nuôi

Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ ị
dụng được, thì được đăng ký lại.

Điều 47. Thẩm quy ền đăng ký l ại vi ệc sinh, t ử, kết hôn, nh ận nuôi con nuôi

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi tr
lại.

Điều 48. Thủ tục đăng ký l ại việc sinh, t ử, kết hôn, nh ận nuôi con nuôi

1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy đị

Trong trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trướ
của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình 
hợp lệ trước đây.

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo t
sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Chủ tịch Ủ
người đi đăng ký một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự
thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ "

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao gi
dung khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đ

Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đ
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khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ
họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đ
tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thố
được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo đị

Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký lại việ
cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quố
tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Gi

4. Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan h
được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

Chương III

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Mục 1

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Điều 49. Thẩm quy ền đăng ký khai sinh

1. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là người nước ngoài, được thự
người cha hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu.

2. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn ngườ
nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ.

3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn ngườ
tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là công dân Việt Nam.

Điều 50. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tạ
xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn).

Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có giấy thỏa thuận của cha và mẹ ề
về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nướ
tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.

 

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Gi
pháp ký và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu c

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về
và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợ
khai sinh.

4. Tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha mẹ.

Mục 2

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Điều 51. Thẩm quy ền đăng ký khai t ử

1. Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việ
tỉnh (thành phố), nơi cư trú cuối cùng của người đó, nếu thân nhân của họ có yêu cầu.
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2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Sở Tư pháp tỉnh (thành ph
việc đăng ký khai tử.

Điều 52. Thủ tục đăng ký khai t ử

1. Người đi đăng ký khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định tại Điề

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai tử và bản chính Gi
ký và cấp một bản chính Giấy chứng tử cho người đi đăng ký khai tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu c
tử.

3. Sau khi đăng ký khai tử, Sở Tư pháp gửi cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bản sao Giấy chứng tử để
của nước mà người chết là công dân hoặc thường trú.

Mục 3

ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Điều 53. Thẩm quy ền đăng ký giám h ộ

Việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam được thự
người giám hộ hoặc người được giám hộ.

Điều 54. Thủ tục đăng ký giám h ộ và đăng ký ch ấm dứt, thay đổi giám h ộ

1. Thủ tục đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú ở Việt Nam đượ
của Nghị định này.

2. Sau khi đăng ký giám hộ, Sở Tư pháp gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ
định công nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

3. Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú t
quy định tại Điều 31 của Nghị định này.

Mục 4

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH CÁC VIỆC HỘ TỊCH

CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐĂNG KÝ

TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

Điều 55. Những trường hợp phải ghi vào s ổ hộ tịch và th ẩm quy ền ghi vào s ổ hộ tịch

1. Công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc: khai sinh; kết hôn; nh
về nước thường trú phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại Mục này.

2. Việc công nhận kết hôn; nuôi con nuôi; nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền c
định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củ
nước ngoài cũng được ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại Mục này.

3. Sở Tư pháp, nơi đương sự cư trú thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch.

Điều 56. Thủ tục ghi vào s ổ hộ tịch

1. Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch phải xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch cần ghi.

2. Sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại Điề
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Điều 57. Cách ghi vào s ổ hộ tịch

1. Việc ghi vào sổ hộ tịch được thực hiện như sau:

a) Việc sinh được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh;

b) Việc kết hôn được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn;

c) Việc nhận cha, mẹ, con được ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con;

d) Việc nuôi con nuôi được ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Khi ghi vào sổ hộ tịch phải ghi theo đúng nội dung của giấy tờ hộ tịch mà đương sự xuất trình; những n
giấy tờ hộ tịch không có, thì để trống, những nội dung trong giấy tờ hộ tịch có nhưng trong sổ hộ tịch không có thì ghi vào c
tịch.

3. Đối với những giấy tờ hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú, thì sau khi thự
đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính giấy tờ hộ tịch mới. Sổ ghi các sự kiện hộ tịch là că
này.

Đối với việc công nhận kết hôn; nuôi con nuôi; nhận cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 2 Điều 55 của Ngh
ghi chú vào sổ hộ tịch, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự giấy xác nhận về việc đã ghi chú đ

Mục 5

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH, TỬ,

KẾT HÔN, NHẬN NUÔI CON NUÔI

Điều 58. Điều kiện, thẩm quy ền đăng ký l ại việc sinh, t ử, kết hôn, nh ận nuôi con nuôi

1. Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của ngườ
nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì đượ

2. Sở Tư pháp mà trong địa hạt tỉnh (thành phố) đó trước đây đương sự đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nh
lại.

Điều 59. Thủ tục đăng ký l ại việc sinh, t ử, kết hôn, nh ận nuôi con nuôi

1. Người đi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).

Trong trường hợp việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấ
nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi về việc đã đăng ký; trừ trường h
giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ đă
Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Giám 
đương sự một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ
và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ "Đă

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Việc xác định nội dung khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi được thực hiện tương tự
Nghị định này. Trong trường hợp đương sự đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì ph
đó trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch hiện tại của đương sự đượ
của giấy tờ hộ tịch.

4. Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan h
được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

Văn bản pháp quy http://www.moj.gov.vn/vbpq/_layouts/print.aspx?id=16876

15 of 27 3/12/2013 12:06 p.m.



Chương IV

CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH,

CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Điều 60. Bản sao và th ẩm quy ền cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

1. Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại kho
hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp, nơi lưu trữ sổ hộ tịch thực hiệ
hộ tịch.

3. Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện đến cơ
quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 61. Nguyên t ắc ghi b ản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

1. Nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch phải ghi theo đúng nội dung đã được đăng ký trong sổ

2. Trong trường hợp sổ hộ tịch đã ghi chú việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lạ
chỉnh hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được ghi theo nội dung đã được ghi chú.

Điều 62. Cấp lại bản chính Gi ấy khai sinh và th ẩm quy ền cấp lại bản chính Gi ấy khai sinh

1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do đượ
lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lư
Giấy khai sinh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thự
sinh.

Điều 63. Thủ tục cấp lại bản chính Gi ấy khai sinh

1. Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính Giấ

2. Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ
để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Ch
hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh c
của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày .... tháng .... năm ....".

3. Nguyên tắc ghi nội dung bản chính Giấy khai sinh khi cấp lại được áp dụng tương tự quy định tại Điều 61 c

4. Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho 
ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 64. Cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch và c ấp lại bản chính Gi ấy khai sinh cho ng ười nước ngoài và ng
ngoài

Các quy định về cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại Chương này, c
ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam.

Thẩm quyền cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch và cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợ
đăng ký hộ tịch.

Chương V
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GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Điều 65. Sử dụng Giấy xác nh ận tình tr ạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Chương này được sử dụng vào việc đăng ký kết hôn ho

Điều 66. Thẩm quy ền cấp Giấy xác nh ận tình tr ạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc c
cho người đó.

2. Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở
xã, nơi người đó cư trú trước khi xuất cảnh, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở
Lãnh sự Việt Nam ở nước mà người đó cư trú, thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Điều 67. Thủ tục cấp Giấy xác nh ận tình tr ạng hôn nhân

1. Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).

Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn ho
xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấ
áp dụng đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Đ

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc viên chức Lãnh sự ký và cấp cho đươ
nhân (theo mẫu quy định).

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh là 5 ngày.

2. Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Chương này phải được ghi vào Sổ cấ
theo dõi.

3. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

Chương VI

GHI CHÉP SỔ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH; LƯU TRỮ SỔ HỘ TỊ

GIẤY TỜ HỘ TỊCH; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ HỘ TỊCH

Mục 1

GHI CHÉP SỔ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH

Điều 68. Nguyên t ắc ghi chép s ổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch

1. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch củ
hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch; nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không t

2. Sổ hộ tịch phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang 

3. Số đăng ký trong sổ hộ tịch được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ hộ tịch được sử dụ
năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không lấy số thứ tự tiếp theo của năm trước.

4. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi trong sổ hộ tịch.

Điều 69. Sửa chữa sai sót do ghi chép

1. Trong khi đăng ký, nếu có sai sót do ghi chép trong sổ hộ tịch, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp c
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tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, viết lại xuống dòng phía dưới, không được chữ đ
viết lại. Cột ghi chú của sổ hộ tịch phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, n
tịch cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp đóng dấu vào phần đã sử
hộ tịch, thì hủy giấy tờ hộ tịch đó và viết lại giấy tờ hộ tịch khác.

2. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong sổ hộ tịch, giấy tờ ộ

Mục 2

LƯU TRỮ SỔ HỘ TỊCH, GIẤY TỜ HỘ TỊCH;

BÁO CÁO SỐ LIỆU THỐNG KÊ HỘ TỊCH

Điều 70. Lưu trữ sổ hộ tịch

1. Sổ hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu dài; phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà nướ

2. Mỗi loại việc hộ tịch phải được đăng ký vào 2 quyển sổ (đăng ký kép), 1 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân c
chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Những việc hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì chỉ đăng ký vào 1 quy
ban nhân dân cấp huyện.

Đối với sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì chỉ cần lập 1 quyển và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 71. Khóa s ổ hộ tịch và l ưu sổ hộ tịch

1. Khi sử dụng hết sổ hộ tịch, thì thực hiện việc khóa sổ. Khi khóa sổ hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán b
cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Ch
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký xác nhận và đóng dấu.

Đối với những sổ hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã, thì sau khi xác nhận và đóng dấu, Ủy ban nhân dân c
sổ thứ hai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện việc lưu trữ.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp có trách nhiệm lưu trữ, bảo quả
pháp an toàn: phòng chống bão lụt, cháy, ẩm ướt, mối mọt.

Điều 72. Lưu trữ giấy tờ hộ tịch

Các giấy tờ đương sự đã nộp khi đăng ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong th
theo sau thời hạn 5 năm được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 73. Số liệu thống kê h ộ tịch

1. Số liệu thống kê hộ tịch phải được lập (theo mẫu quy định) theo định kỳ 6 tháng và 1 năm. Số liệu thố
phải gửi báo cáo theo đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01 tháng 0l hàng năm đến hết ngày 30 tháng 6 c
1 năm được tính từ ngày 01 tháng 0l hàng năm đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

2. Thời hạn gửi báo cáo số liệu thống kê hộ tịch được thực hiện như sau:

a) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, báo cáo số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm phải gửi cho Phòng T
năm; báo cáo 1 năm phải gửi trước ngày 15 tháng 01 của năm sau;

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, báo cáo số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm phải gửi cho Sở
năm; báo cáo 1 năm phải gửi trước ngày 31 tháng 01 của năm sau;

c) Đối với Sở Tư pháp, báo cáo số liệu thống kê hộ tịch 6 tháng đầu năm phải gửi cho Bộ Tư pháp trướ
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năm phải gửi trước ngày 01 tháng 3 của năm sau.

Điều 74. Lưu trữ sổ hộ tịch, gi ấy tờ hộ tịch; báo cáo s ố liệu thống kê h ộ tịch tại Cơ quan Ngo ại giao, Lãnh s

Các quy định về lưu trữ sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch; báo cáo số liệu thống kê hộ tịch tại Mục này cũng đượ
giao, Lãnh sự Việt Nam.

Chương VII

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH,

CÁN BỘ TƯ PHÁP HỘ TỊCH

Mục 1

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH

Điều 75. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong qu ản lý nhà n ước về hộ tịch

Bộ Tư pháp giúp Chính ph ủ thực hiện thống nh ất quản lý nhà n ước về hộ tịch trong ph ạm vi cả
đây:

1. Soạn th ảo, trình c ơ quan có th ẩm quy ền ban hành ho ặc ban hành theo th ẩm quy ền văn bản quy ph
lý hộ tịch;

2. Hướng d ẫn, ch ỉ đạo chung vi ệc thực hiện các v ăn bản quy ph ạm pháp lu ật về đăng ký và quản lý h

3. Ban hành, h ướng dẫn việc sử dụng th ống nh ất các lo ại sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch;

4. Kiểm tra, thanh tra vi ệc đăng ký và qu ản lý h ộ tịch;

5. Tổng hợp tình hình và s ố liệu thống kê h ộ tịch báo cáo Chính ph ủ theo định kỳ hàng n ăm;

6. Giải quy ết khi ếu nại, tố cáo về hộ tịch theo th ẩm quy ền;

7. Nghiên c ứu việc áp dụng công ngh ệ tin h ọc trong đăng ký, qu ản lý h ộ tịch;

8. Hợp tác qu ốc tế về hộ tịch.

Điều 76. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong quản lý nhà nước về hộ tịch

Bộ Ngoại giao ph ối hợp với Bộ Tư pháp th ực hiện quản lý nhà n ước về hộ tịch đối với công dân Vi
quyền hạn sau đây:

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong vi ệc hướng dẫn, ch ỉ đạo, kiểm tra, thanh tra vi ệc thực hiện đă
quan Ngo ại giao, Lãnh s ự Việt Nam;

2. Tổ chức bồi dưỡng nghi ệp vụ hộ tịch cho viên ch ức Lãnh s ự của các Cơ quan Ngo ại gi ao, Lãnh s

3. Lưu trữ sổ hộ tịch do các C ơ quan Ngo ại giao, Lãnh s ự Việt Nam chuy ển về;

4. Cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

5. Tổng hợp tình hình và s ố liệu thống kê h ộ tịch của Cơ quan Ngo ại giao, Lãnh s ự Việt Nam gửi cho B
và hàng n ăm;

6. Giải quy ết khi ếu nại, tố cáo về hộ tịch theo th ẩm quy ền.

Điều 77. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươ
tịch
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1. Ủy ban nhân dân t ỉnh, thành ph ố trực thu ộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp t ỉ
tịch trong địa phương mình, có nhi ệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Hướng dẫn, ch ỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và qu ản lý h ộ tịch đối với Ủy ban nhân dân c
dân cấp xã;

b) Xây dựng h ệ thống tổ chức đăng ký và qu ản lý h ộ tịch, bồi dưỡng nghi ệp vụ cho cán bộ làm công tác h

c) Tổ chức tuyên truy ền, phổ biến các quy định của pháp lu ật về hộ tịch;

d) Kiểm tra, thanh tra vi ệc đăng ký và qu ản lý h ộ tịch trong ph ạm vi địa phương; gi ải quyết khi ếu nạ
tịch theo th ẩm quy ền;

đ) Quản lý, s ử dụng các lo ại sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp;

e) Lưu trữ sổ hộ tịch, gi ấy tờ hộ tịch;

g) Cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

h) Tổng hợp tình hình và s ố liệu thống kê h ộ tịch, báo cáo B ộ Tư pháp theo định kỳ 6 tháng và hàng n

i) Hàng n ăm bố trí kinh phí cho vi ệc mua và in các s ổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch, đáp ứng yêu c ầu đă
bị cơ sở vật chất để phục vụ cho ho ạt động đăng ký và qu ản lý h ộ tịch;

k) Quyết định vi ệc thu h ồi và hu ỷ bỏ những gi ấy tờ hộ tịch do Giám đốc Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân c
định của Ngh ị định này.

2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh thực hiện các nhi ệm vụ, quyền hạn trong q uản lý nhà n
điểm từ điểm a đến điểm g, kho ản 1 Điều này (riêng vi ệc giải quy ết tố cáo tại điểm d,  khoản 1 Sở Tư
thực hiện đăng ký các vi ệc hộ tịch thu ộc th ẩm quy ền của Sở Tư pháp. Trong tr ường hợp do buông l
phạm, tiêu c ực của cán bộ, công ch ức thu ộc Sở Tư pháp trong đăng ký và qu ản lý h ộ tịch, thì Giám 
nhiệm.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh ch ịu trách nhi ệm về tình hình đăng ký và qu ản lý  hộ tịch củ
buông l ỏng qu ản lý mà d ẫn đến những sai ph ạm, tiêu c ực của cán bộ, công ch ức trong đăng ký và qu
mình, thì Ch ủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh ph ải ch ịu trách nhi ệm.

Điều 78. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước v

1. Ủy ban nhân dân c ấp huy ện thực hiện quản lý nhà n ước về hộ tịch trong địa phương m ình, có nhi

a) Chỉ đạo, kiểm tra vi ệc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và qu ản lý h ộ tịch đối với Ủy ban nhân dân c

b) Thực hiện giải quy ết vi ệc thay đổi, cải chính h ộ tịch cho ng ười từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định l
sung h ộ tịch, điều ch ỉnh hộ tịch cho m ọi trường hợp, không phân bi ệt độ tuổi;

c) Tổ chức bồi dưỡng nghi ệp vụ hộ tịch cho cán b ộ Tư pháp h ộ tịch;

d) Tổ chức tuyên truy ền, phổ biến các quy định của pháp lu ật về hộ tịch;

đ) Quản lý, s ử dụng các lo ại sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp;

e) Lưu trữ sổ hộ tịch, gi ấy tờ hộ tịch;

g) Cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

h) Tổng hợp tình hình và s ố liệu thống kê h ộ tịch, báo cáo Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh t heo định kỳ 6 tháng và hàng n

i) Giải quy ết khi ếu nại, tố cáo và x ử lý các vi ph ạm về hộ tịch theo th ẩm quy ền;
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k) Quyết định vi ệc thu h ồi, hủy bỏ những gi ấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân c ấp xã c ấp trái v ớ
đăng ký k ết hôn vi ph ạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp lu ật về hôn nhân và gia đình).

2. Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân c ấp huy ện thực hiện các nhi ệm vụ, quyền hạn tro ng qu ả
định tại kho ản 1 Điều này (riêng vi ệc giải quy ết tố cáo tại điểm i kho ản 1 ch ỉ thực h iện khi được giao). 
quy định tại điểm i kho ản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân c ấp huy ện thực hiện.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp huy ện ch ịu trách nhi ệm về tình hình đăng ký và qu ản lý hộ tịch củ
buông l ỏng qu ản lý mà d ẫn đến những sai ph ạm, tiêu c ực của cán bộ, công ch ức trong đăng ký và qu
thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp huy ện ph ải ch ịu trách nhi ệm.

Điều 79. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước về h

1. Trong l ĩnh vực quản lý nhà n ước về hộ tịch, Ủy ban nhân dân c ấp xã có nhi ệm vụ, quyền hạn sau 

a) Thực hiện đăng ký các vi ệc hộ tịch thu ộc thẩm quy ền của Ủy ban nhân dân c ấp xã the o quy định c

b) Tuyên truy ền, phổ biến, vận động nhân dân ch ấp hành các quy định của pháp lu ật về hộ tịch;

c) Quản lý, s ử dụng các lo ại sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp;

d) Lưu trữ sổ hộ tịch, gi ấy tờ hộ tịch;

đ) Cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

e) Tổng hợp tình hình và s ố liệu thống kê h ộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân c ấp huy ện theo định kỳ

g) Giải quy ết khi ếu nại, tố cáo và x ử lý các vi ph ạm về hộ tịch theo th ẩm quy ền.

2. Cán bộ Tư pháp h ộ tịch có trách nhi ệm giúp Ủy ban nhân dân c ấp xã thực hiện các nh iệm vụ
khoản 1 Điều này (tr ừ trường hợp giải quy ết tố cáo tại điểm g kho ản 1 Điều này).

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã ch ịu trách nhi ệm về tình hình đăng ký và qu ản lý h ộ tịch củ
buông l ỏng qu ản lý mà d ẫn đến những sai ph ạm, tiêu c ực của cán bộ, công ch ức trong cô ng tác 
phương mình, thì Ch ủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã ph ải ch ịu trách nhi ệm.

Điều 80. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam trong quản lý nhà n

1. Cơ quan Ngo ại giao, Lãnh s ự Việt Nam thực hiện việc quản lý nhà n ước về hộ tịch, c ó nhi ệm vụ

a) Thực hiện đăng ký các vi ệc hộ tịch cho công dân Vi ệt Nam ở nước ngoài theo h ướng dẫn của Bộ

b) Quản lý, s ử dụng các lo ại sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp;

c) Lưu trữ sổ hộ tịch, gi ấy tờ hộ tịch;

d) Cấp bản sao gi ấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

đ) Tổng hợp tình hình và s ố liệu thống kê h ộ tịch báo cáo B ộ Ngoại giao theo định kỳ 6 tháng và hàng n

e) Giải quy ết khi ếu nại, tố cáo và x ử lý vi ph ạm về hộ tịch theo th ẩm quy ền.

2. Viên chức Lãnh s ự làm công tác h ộ tịch có trách nhi ệm giúp C ơ quan Ngo ại giao, Lãn h sự Việ
hạn cụ thể theo quy định tại kho ản 1 Điều này (tr ừ trường hợp giải quy ết tố cáo tại điểm e kho ản 1 Đ

Mục 2

CÁN BỘ TƯ PHÁP HỘ TỊCH

Điều 81. Cán bộ Tư pháp hộ tịch
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1. Cán bộ Tư pháp h ộ tịch là công ch ức cấp xã, giúp Ủy ban nhân dân c ấp xã th ực hiện các nhi ệ
quản lý h ộ tịch. Đối với những xã, ph ường, th ị trấn có đông dân c ư, số lượng công vi ệc hộ tịch nhi
làm công tác h ộ tịch, không kiêm nhi ệm các công tác t ư pháp khác.

2. Cán bộ Tư pháp h ộ tịch ph ải có đủ các tiêu chu ẩn của cán bộ công ch ức cấp xã theo quy định c
và phải có thêm các tiêu chu ẩn sau đây:

a) Có bằng tốt nghi ệp trung c ấp luật trở lên;

b) Được bồi dưỡng nghi ệp vụ về công tác h ộ tịch;

c) Chữ viết rõ ràng.

3. Việc tuy ển dụng, sử dụng, qu ản lý, khen th ưởng, kỷ luật đối với cán b ộ Tư pháp h ộ tịch đượ
pháp lu ật đối với công ch ức cấp xã.

4. Cán bộ Tư pháp h ộ tịch ph ải thực hiện những ngh ĩa vụ và được hưởng những quy ền lợi  của cán b
định đối với công ch ức cấp xã.

Điều 82. Nhiệm vụ của cán bộ Tư pháp hộ tịch trong đăng ký và quản lý hộ tịch

Trong đăng ký và qu ản lý h ộ tịch, cán b ộ Tư pháp h ộ tịch giúp Ủy ban nhân dân c ấp xã thực hiện các nhi

1. Thụ lý hồ sơ, kiểm tra, xác minh và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã xe m xét, quy ế
định của Ngh ị định này;

2. Thường xuyên ki ểm tra và v ận động nhân dân đi đăng ký k ịp thời các s ự kiện hộ tịch. Đối với nh
phối bởi phong t ục, tập quán ho ặc điều kiện đi lại khó kh ăn, cán b ộ Tư pháp h ộ tịch p hải có l ịch đị
những sự kiện hộ tịch đã phát sinh.

Cán bộ Tư pháp h ộ tịch ph ải ch ịu trách nhi ệm trước Ủy ban nhân dân c ấp xã về những sự kiệ
phường, th ị trấn mà không được đăng ký.

3. Sử dụng các lo ại sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp;

4. Tổng hợp tình hình và th ống kê chính xác s ố liệu hộ tịch để Ủy ban nhân dân c ấp xã  báo cáo Ủ
kỳ 6 tháng và hàng n ăm;

5. Tuyên truy ền, phổ biến, vận động nhân dân ch ấp hành các quy định của pháp lu ật về hộ tịch;

6. Giữ gìn, bảo quản, lưu trữ sổ hộ tịch và gi ấy tờ hộ tịch; khi thôi gi ữ nhiệm vụ phải bàn giao đầy đủ

Điều 83. Những việc cán bộ Tư pháp hộ tịch không được làm

1. Cán bộ Tư pháp h ộ tịch không được làm nh ững vi ệc sau đây:

a) Cửa quyền, hách d ịch, sách nhi ễu, gây khó kh ăn, phi ền hà cho c ơ quan, t ổ chức, cá nhân khi đă

b) Nhận hối lộ;

c) Thu l ệ phí hộ tịch cao h ơn mức quy định ho ặc tự ý đặt ra các kho ản thu khi đăng ký h ộ tịch;

d) Tự đặt ra những th ủ tục, giấy tờ trái v ới quy định của Ngh ị định này khi đăng ký h ộ tịch;

đ) Làm sai l ệch các n ội dung đã được đăng ký trong s ổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch;

e) Cố ý cấp các gi ấy tờ hộ tịch có n ội dung không chính xác.

2. Những quy định tại kho ản 1 Điều này, c ũng được áp dụng đối với cán b ộ Tư pháp c ủa Phòng T ư
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pháp.

Chương VIII

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Mục 1

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 84. Quyền khiếu nại của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc đăng ký và quản lý h

Cá nhân, t ổ chức (sau đây gọi là người khi ếu nại) có quy ền khi ếu nại với cơ quan nhà nước có th ẩ
chính c ủa cơ quan đăng ký và qu ản lý h ộ tịch ho ặc hành vi hành chính trong đăng ký và  quản lý h
công tác h ộ tịch khi có c ăn cứ cho r ằng quy ết định, hành vi đó là trái pháp lu ật, xâm  phạm quy ền, lợ

Điều 85. Giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã th ụ lý và gi ải quy ết khi ếu nại đối với quy ết định hành chính, hành vi hành chín
hành vi hành chính c ủa cán bộ Tư pháp h ộ tịch trong đăng ký và qu ản lý h ộ tịch.

Trình t ự, thủ tục giải quy ết khi ếu nại ph ải thực hiện theo quy định của pháp lu ật về khiếu nại, cụ thể

Trong th ời hạn 10 ngày, k ể từ ngày nh ận được khi ếu nại thu ộc thẩm quy ền giải quy ết, Chủ tịch Ủ
giải quy ết và thông báo b ằng văn bản cho ng ười khi ếu nại biết.

Trong tr ường hợp khi ếu nại không được thụ lý thì ph ải thông báo b ằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Thời hạn giải quy ết khi ếu nại không quá 30 ngày, k ể từ ngày th ụ lý; đối với vụ việc phức tạp , thì th
quá 45 ngày.

Đối với khu v ực vùng sâu, vùng xa, đi lại khó kh ăn, thì th ời hạn giải quy ết khi ếu nại không quá 45 ngày, k
đối với vụ việc phức tạp, thì th ời hạn giải quy ết khi ếu nại có th ể kéo dài h ơn nhưng không quá 60 ngày, k

3. Việc giải quy ết khi ếu nại phải th ể hiện bằng quy ết định gi ải quy ết khi ếu nại.

Trước khi ra quy ết định gi ải quy ết khi ếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã ph ải gặp gỡ, đố
người b ị khiếu nại để làm rõ n ội dung khi ếu nại, yêu c ầu của người khi ếu nại và hướng giải quy ết khi

4. Trong th ời hạn 30 ngày, k ể từ ngày h ết thời hạn gi ải quy ết theo quy định tại kho ản 2 của Điề
quyết ho ặc kể từ ngày nh ận được quy ết định gi ải quy ết khi ếu nại của Chủ tịch Ủy ban n hân dân c
đồng ý, thì có quy ền khi ếu nại lên Ch ủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp huy ện hoặc khởi kiện vụ án hành chính t
pháp lu ật. Đối với khu v ực vùng sâu, vùng xa, đi lại khó kh ăn, thì th ời hạn nói trên được kéo dài, nh ư

Điều 86. Giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp huy ện thụ lý và gi ải quy ết khi ếu nại đối với quy ết định hành chính, hành vi hành chính
vi hành chính c ủa cán bộ Phòng T ư pháp trong đăng ký và qu ản lý h ộ tịch; gi ải quy ết khiếu nại về ộ
cấp xã đã giải quy ết, nhưng còn có khi ếu nại.

2. Thời hạn, trình t ự, thủ tục giải quy ết khi ếu nại lần đầu thực hiện tương tự theo q uy định tại Điều 85 c

3. Trình t ự, thủ tục giải quy ết khi ếu nại lần tiếp theo ph ải thực hiện theo quy định của pháp lu ật về

a) Trong th ời hạn 10 ngày, k ể từ ngày nh ận được khi ếu nại thu ộc thẩm quy ền giải quy ết, Chủ tịch Ủ
lý để giải quy ết và thông báo b ằng văn bản cho ng ười khi ếu nại biết.

Trong tr ường hợp khi ếu nại không được thụ lý thì ph ải thông báo b ằng văn bản và nêu rõ lý do.
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Việc giải quy ết khi ếu nại phải th ể hiện bằng quy ết định gi ải quy ết khi ếu nại.

Người giải quy ết khi ếu nại lần tiếp theo ph ải gặp gỡ, đối tho ại trực tiếp với người khiếu nại, ngườ
thiết.

b) Thời hạn giải quy ết khi ếu nại lần tiếp theo không quá 45 ngày, k ể từ ngày th ụ lý g iải quy ết; đối vớ
quyết có th ể kéo dài h ơn, nhưng không quá 60 ngày, k ể từ ngày th ụ lý để giải quy ết.

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó kh ăn thì th ời hạn giải quy ết lần tiếp theo không quá 60 ngày, k ể từ
việc phức tạp thì th ời hạn giải quy ết khi ếu nại có th ể kéo dài h ơn, nhưng không quá 7 0 ngày, k ể từ

c) Trong th ời hạn 30 ngày, k ể từ ngày h ết thời hạn giải quy ết theo quy định t ại kho ản 3 Điều 86 mà khi
hoặc kể từ ngày nh ận được quy ết định gi ải quy ết khi ếu nại lần đầu mà người khi ếu nại không đồ
có th ẩm quy ền giải quy ết khi ếu nại tiếp theo, tr ừ trường hợp đó là quy ết định gi ải qu yết khi ếu nạ
xa, đi lại khó kh ăn thì th ời hạn trên có th ể kéo dài nh ưng không quá 45 ngày.

4. Đối với khi ếu nại thu ộc th ẩm quy ền giải quy ết của cấp dưới nhưng quá th ời hạn quy định mà ch
cơ quan c ấp trên yêu c ầu cấp dưới giải quy ết.

Điều 87. Giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp

1. Giám đốc Sở Tư pháp th ụ lý và gi ải quy ết khi ếu nại đối với quy ết định hành chính, hành vi hành chính c
của cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp trong đăng ký và qu ản lý h ộ tịch.

2. Thời hạn, trình t ự, thủ tục giải quy ết khi ếu nại thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 85 của Ngh

Điều 88. Giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh th ụ lý và gi ải quy ết khi ếu nại về hộ tịch mà Ch ủ tịch Ủy ban nhân dân c
nhưng còn có khi ếu nại.

2. Thời hạn, trình t ự, thủ tục giải quy ết khi ếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp tỉnh th ực hiệ
và kho ản 4 Điều 86 của Ngh ị định này.

3. Quyết định gi ải quy ết khi ếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh là quy ết định giải quy ết khi

Điều 89. Giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp th ụ lý và gi ải quy ết khi ếu nại về hộ tịch mà Giám đốc Sở Tư pháp đã giả
xét lại quy ết định gi ải quy ết khi ếu nại cuối cùng c ủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh có vi ph ạ
của Nhà nước, quy ền, lợi ích h ợp pháp c ủa công dân, c ơ quan, t ổ chức theo ki ến ngh ị của Tổng thanh tra.

2. Trình t ự, thủ tục và th ời hạn giải quy ết khi ếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp th ực h iện tương tự
Điều 86 của Ngh ị định này.

3. Quyết định gi ải quy ết khi ếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là quy ết định gi ải quy ết cuối cùng.

Mục 2

TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điều 90. Quyền tố cáo của công dân đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp lu
tịch

Công dân (sau đây gọi là người tố cáo) có quy ền tố cáo với cơ quan, t ổ chức, cá nhân có th ẩm quy ề
cơ quan đăng ký h ộ tịch ho ặc cán b ộ, công ch ức làm công tác h ộ tịch gây thi ệt hại hoặc đe dọa gây thi
chính mình ho ặc của người khác.

Điều 91. Tiếp nhận tố cáo
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Người tố cáo ph ải gửi đơn đến cơ quan, t ổ chức, cá nhân có th ẩm quy ền giải quy ết tố cáo. Trong 
ch ỉ của người tố cáo và ng ười b ị tố cáo, cơ quan b ị tố cáo, nội dung t ố cáo. Trong tr ường hợp ng
người có trách nhi ệm tiếp nhận việc tố cáo và ph ải ghi rõ n ội dung t ố cáo, họ, tên, địa ch ỉ của ngườ
bị tố cáo. B ản ghi n ội dung t ố cáo ph ải được người tố cáo ký xác nh ận.

Điều 92. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã th ụ lý và gi ải quy ết tố cáo đối với hành vi vi ph ạm pháp lu ật trong 
cán bộ Tư pháp h ộ tịch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp huy ện thụ lý và gi ải quy ết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp lu
của Chủ tịch, Phó Ch ủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp xã, cán b ộ Phòng Tư pháp c ấp huy ện được phân công ph

3. Giám đốc Sở Tư pháp th ụ lý và gi ải quy ết việc tố cáo đối với những hành vi vi ph ạm pháp lu ật trong 
cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp t ỉnh th ụ lý và gi ải quy ết việc tố cáo đối với những h ành vi vi ph ạ
hộ tịch của lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân c ấp huy ện được giao ph ụ trách công tác h

5. Thủ trưởng cơ quan, t ổ chức cấp trên tr ực tiếp của người giải quy ết tố cáo th ụ lý giải quy ết tiế
được giải quy ết nhưng ng ười tố cáo có c ăn cứ cho r ằng vi ệc giải quy ết tố cáo đó không  đúng pháp lu

Điều 93. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

Trình t ự, thủ tục giải quy ết tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khi ếu nại, tố cáo và các v
dẫn thi hành.

Mục 3

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Điều 94. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức có thẩm quyền đăng ký và quản lý hộ

1. Người có th ẩm quy ền đăng ký và qu ản lý h ộ tịch mà do thi ếu tinh th ần trách nhi ệm hoặc cố ý làm trái v
này và các v ăn bản pháp lu ật khác v ề hộ tịch, thì tu ỳ theo tính ch ất, mức độ vi ph ạm có th ể bị kỷ
sự; nếu gây thi ệt hại, thì ph ải bồi thường theo quy định của pháp lu ật.

2. Việc xử lý kỷ luật và xác định trách nhi ệm vật chất đối với cán b ộ, công ch ức do v i ph ạm pháp lu
được thực hiện theo quy định chung c ủa pháp lu ật về phân c ấp quản lý cán b ộ; về chế độ thôi vi ệ
kỷ luật và trách nhi ệm vật ch ất đối với công ch ức.

3. Trường hợp đã xử lý kỷ luật, nhưng xét th ấy nếu để cán bộ, công ch ức đã bị kỷ luật tiếp tục làm công tác h
tín của cơ quan, thì ph ải bố trí cán b ộ, công ch ức đó làm công vi ệc khác.

4. Trong quá trình xem xét k ỷ luật cán b ộ, công ch ức mà phát hi ện có d ấu hiệu tội ph ạm, thì ng ườ
cơ quan có th ẩm quy ền truy c ứu trách nhi ệm hình s ự.

Điều 95. Xử lý vi phạm đối với người yêu cầu đăng ký hộ tịch

1. Người yêu c ầu đăng ký h ộ tịch mà gian d ối trong vi ệc đăng ký h ộ tịch, thì tu ỳ mức độ vi ph ạ
truy c ứu trách nhi ệm hình s ự theo quy định của pháp lu ật.

2. Cá nhân, t ổ chức có trách nhi ệm phải đi đăng ký h ộ tịch mà không th ực hiện đúng cá c quy đị
hành chính theo quy định của pháp lu ật về xử phạt vi ph ạm hành chính.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
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Điều 96. Áp dụng Nghị định trong một số trường hợp đặc biệt

1. Các quy định về đăng ký khai sinh t ại Mục 1 Chương II của Ngh ị định này, c ũng được áp dụng để
hợp sau:

a) Trẻ em sinh ra t ại Việt Nam, có cha và m ẹ là công dân Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài;

b) Trẻ em sinh ra t ại Việt Nam có cha ho ặc mẹ là công dân Vi ệt Nam cư trú ở trong n ước, còn ng ườ
ở nước ngoài;

c) Trẻ em sinh ra t ại Việt Nam có cha và m ẹ là người nước ngoài ho ặc người không qu ốc tịch cư trú 

d) Trẻ em sinh ra t ại Việt Nam có cha ho ặc mẹ là người nước ngoài ho ặc người không qu ốc t ịch c
còn ng ười kia là công dân Vi ệt Nam cư trú ở trong n ước;

đ) Trẻ em sinh ra t ại Việt Nam có cha ho ặc mẹ là công dân Vi ệt Nam thường trú t ại khu  vực biên gi
nước láng gi ềng th ường trú t ại khu v ực biên gi ới.

2. Các quy định về đăng ký khai t ử tại Mục 3 Chương II của Ngh ị định này c ũng được áp dụng đối vớ
người nước ngoài ho ặc người không qu ốc t ịch cư trú ổn định lâu dài t ại Việt Nam.

3. Các quy định về thay đổi, cải chính h ộ tịch, xác định lại dân t ộc, xác định lại giới tính, b ổ sung h
Chương II của Ngh ị định này c ũng được áp dụng đối với công dân Vi ệt Nam định cư ở nước ngoài, mà tr
trước cơ quan có th ẩm quy ền của Việt Nam.

Các quy định về cải chính h ộ tịch, xác định lại giới tính, b ổ sung h ộ tịch, điều ch ỉnh hộ tịch tại Mụ
được áp dụng đối với người nước ngoài tr ước đây đã đăng ký h ộ tịch trước cơ quan có t hẩm quy ề

Sở Tư pháp mà trong địa hạt của tỉnh (thành ph ố) đó trước đây đương sự đã đăng ký h ộ tịch có th
cải chính h ộ tịch, xác định lại dân t ộc, xác định lại giới tính, b ổ sung h ộ tịch, điều ch ỉnh hộ tịch trong nh

Riêng đối với việc giải quy ết cải chính h ộ tịch, xác định lại giới tính, b ổ sung h ộ tịch, điều ch ỉnh h
người không qu ốc t ịch cư trú ổn định lâu dài t ại Việt Nam mà đã đăng ký h ộ tịch t ại Ủy ban nhân dân c
định này, thì được thực hiện như đối với công dân Vi ệt Nam ở trong n ước.

4. Các quy định v ề đăng ký l ại việc kết hôn, đăng ký l ại việc nuôi con nuôi t ại Mục 9 Chương II củ
để giải quy ết đăng ký l ại việc kết hôn, nh ận nuôi con nuôi gi ữa công dân Vi ệt Nam th ường trú t ạ
nước láng gi ềng thường trú t ại khu v ực biên gi ới với Việt Nam mà vi ệc kết hôn, nuôi c on nuôi tr ướ
nhân dân c ấp xã theo quy định tại Ngh ị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 n ăm 2002 của Chính ph
số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan h ệ hôn nhân và gia đình có y ếu tố nước ngoài.

Điều 97. Áp dụng Nghị định đối với việc đăng ký và quản lý hộ tịch ở các huyện đảo

Đối với các huy ện đảo không có đơn v ị hành chính c ấp xã, thì ngoài vi ệc thực hiện chức năng đă
nhân dân c ấp huy ện, Ủy ban nhân dân huy ện đảo còn th ực hiện các nhi ệm vụ, quyền hạn về đă
nhân dân c ấp xã theo quy định của Ngh ị định này.

Phòng T ư pháp c ủa huyện đảo có trách nhi ệm cử cán bộ chuyên trách th ực hiện các nhi ệm vụ, quy
tịch theo quy định của Ngh ị định này.

Điều 98. Hiệu lực thi hành

Ngh ị định này có hi ệu lực thi hành k ể từ ngày 01 tháng 4 n ăm 2006 và thay th ế Ngh ị định số 83/1998/N
của Chính ph ủ về đăng ký h ộ tịch. Các quy định về đăng ký, qu ản lý h ộ tịch tr ước đây trái v ới Ngh ị đị

Điều 99. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhi ệm ban hành ch ế độ thu, mi ễn, giảm, quản lý, s ử dụng lệ phí 
mua sổ hộ tịch, bi ểu mẫu hộ tịch đối với khu v ực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân t ộ
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2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, B ộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhi ệm phối hợ
dẫn những vấn đề có liên quan đến ngành mình được quy định tại Ngh ị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang B ộ, Thủ trưởng cơ quan thu ộc Chính ph ủ, Chủ tị
trực thu ộc Trung ương ch ịu trách nhi ệm thi hành Ngh ị định này./.
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