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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Việt Nam đang trên đà đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc 
tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân theo hướng ứng dụng thành 
tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới. Để 
đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhân dân và góp phần quản lý xã hội, ngày 20/11/2014, tại kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước 
công dân số 59/2014/QH13. Luật Căn cước công dân gồm 6 chương, 39 điều và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/01/2016. Đây là lần đầu tiên từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, việc 
cấp giấy tờ tùy thân cho công dân Việt Nam được quy định thành luật, mang tính pháp lý cao 
nhất, với thủ tục, trình tự đơn giản, giảm phiền hà cho nhân dân, đảm bảo quyền của công dân có giấy 
tờ tùy thân để thực hiện các giao dịch phục vụ các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân. Phục 
vụ tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về nhân khẩu, quản lý xã hội, góp phần tích cực cho công tác 
phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm.  

Bên cạnh đó, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng 
luôn được Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Hoạt động này còn là cơ sở để Nhà nước công nhận 
và bảo hộ quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân, đồng thời có biện pháp quản lý dân cư một 
cách khoa học, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.  Ngày 20/11/2014, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13. Luật Hộ 
tịch gồm 7 chương, 77 điều quy định về quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân, nguyên 
tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý Nhà nước về hộ tịch.  
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, Luật Hộ tịch đã tạo bước đột phá về thể chế của công 
tác hộ tịch; là cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và là cơ 
sở quan trọng để xây dựng hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện 
đại. 

Góp phần tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch đến đông 
đảo đội ngũ cán bộ, viên chức và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, Thư viện tỉnh Sơn La biên 
soạn và phát hành Tài liệu truyền thông: “Hỏi - đáp về Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch”.  

Trân trọng giới thiệu!  
 

BAN BIÊN SOẠN 
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Câu 1: Luật Căn cước công dân được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày, tháng, năm nào? Luật gồm bao nhiêu chương, điều và có hiệu lực thi 

hành từ ngày nào?  
 

Trả lời: Luật Căn cước công dân được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật Căn cước công dân 

gồm 6 chương, 39 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 
 

Câu 2: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định như thế nào trong Luật 

Căn cước công dân?  
 

Trả lời: Điều 1; Điều 2 của Luật Căn cước công dân có quy định cụ thể như sau: 

 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

Luật này quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

Luật này áp dụng đối với công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
 

Câu 3: Các từ ngữ: Căn cước công dân; nhân dạng; tàng thư căn cước công dân; cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cơ 

sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cơ 

quan quản lý căn cước công dân được giải thích như thế nào trong Luật Căn cước công dân?  
 

Trả lời: Điều 3. Giải thích từ ngữ. 

Trong luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định 

của luật này. 

2. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người 

này với người khác. 

3. Tàng thư căn cước công dân là hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân, được quản 

lý, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin. 

4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt 

Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý 

Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn 

cước công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận 

của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

6. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực quản lý 

nhất định của bộ, ngành được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và được kết nối 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

PHẦN I 

LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 
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7. Cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công 

dân là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền đưa và 

trao đổi thông tin số về dân cư và căn cước công dân, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính và cơ sở dữ liệu. 

8. Cơ quan quản lý căn cước công dân là cơ quan chuyên trách thuộc công an nhân dân, 

làm nhiệm vụ quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn 

cước công dân. 

Câu 4: Nguyên tắc quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở 

dữ liệu căn cước công dân được quy định như thế nào trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 4 Luật Căn cước công dân quy định về nguyên tắc quản lý căn cước công 
dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân cụ thể như sau: 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người và quyền công dân. 
2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho công dân. 
3. Thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; quản lý tập trung, thống 

nhất, chặt chẽ, an toàn; duy trì, khai thác, sử dụng hiệu quả và lưu trữ lâu dài. 
 

Câu 5: Luật Căn cước công dân quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công 

dân về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công 

dân? 
 

Trả lời: Điều 5 Luật Căn cước công dân quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân về 
căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân cụ thể 
như sau: 

1. Công dân có quyền sau đây: 
a) Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

cơ sở dữ liệu căn cước công dân, trừ trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo luật định; 
b) Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước công dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc thẻ căn cước công 
dân chưa có, chưa chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật; 

c) Được cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy 

định của luật này; 
d) Sử dụng thẻ căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp 

pháp của công dân; 
đ) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp 

luật về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 
2. Công dân có nghĩa vụ sau đây: 
a) Chấp hành quy định của luật này và pháp luật có liên quan; 
b) Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định của luật này; 
c) Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn thông tin, tài liệu của bản thân để cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của luật 
này và pháp luật có liên quan; 

d) Xuất trình thẻ căn cước công dân khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Bảo quản, giữ gìn thẻ căn cước công dân đã được cấp; khi mất phải kịp thời trình báo 
với cơ quan quản lý căn cước công dân; 

e) Nộp lại thẻ căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp đổi, bị thu 
hồi, tạm giữ thẻ theo quy định tại Điều 23 và Điều 28 của luật này. 
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3. Người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng 
điều khiển hành vi thông qua người đại diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ 
được quy định tại điều này.  

 

Câu 6: Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân được quy định như thế 

nào trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân được quy định tại Điều 6 

Luật Căn cước công dân cụ thể như sau: 
1. Thu thập, cập nhật chính xác thông tin về công dân. 
2. Chỉnh sửa kịp thời khi có căn cứ xác định thông tin về công dân chưa chính xác hoặc có 

sự thay đổi. 
3. Niêm yết công khai và hướng dẫn các thủ tục hành 

chính về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân 
liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của luật này. 

4. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 
liệu căn cước công dân. 

5. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu về công dân khi được cơ quan, tổ 
chức, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

6. Cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân theo quy định của luật này. 
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 

Câu 7: Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định như thế nào trong Luật Căn cước 

công dân? 
 

Trả lời: Điều 7 Luật Căn cước công dân quy định về các hành vi bị nghiêm cấm cụ thể 
như sau: 

1. Cản trở thực hiện các quy định của luật này. 
2. Cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trái quy định của pháp luật. 
3. Sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết thủ tục về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.  
4. Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp trái quy định của pháp 
luật thông tin, tài liệu về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn 
cước công dân; lạm dụng thông tin về công dân theo quy định của luật này gây thiệt hại cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Làm lộ bí mật thông tin thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

6. Thu, sử dụng phí, lệ phí trái quy định của pháp luật. 

7. Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ căn cước công dân; chiếm đoạt, sử dụng 

trái phép thẻ căn cước công dân của người khác; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận 

cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước công dân; sử dụng thẻ căn cước công dân giả. 

8. Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

9. Thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân trái quy định của pháp luật. 
 

Câu 8: Điều 9 của Luật Căn cước công dân quy định về vấn đề gì? 
 



Tài liệu truyền thông Hỏi - Đáp, số 01/2017 

 
60 

Trả lời: Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định thông tin về công dân được thu thập, 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cụ thể như sau: 

1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm: 

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

b) Ngày, tháng, năm sinh; 

c) Giới tính; 

d) Nơi đăng ký khai sinh; 

đ) Quê quán; 

e) Dân tộc; 

g) Tôn giáo; 

h) Quốc tịch; 

i) Tình trạng hôn nhân; 

k) Nơi thường trú; 

l) Nơi ở hiện tại; 

m) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác 

định nhóm máu của người đó; 

n) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, quốc tịch 

của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc 

người đại diện hợp pháp; 

o) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của chủ hộ, 
quan hệ với chủ hộ; 

p) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích. 
2. Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 

tàng thư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành khác qua việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về dân cư. 

Trường hợp thông tin, tài liệu quy định tại Khoản 1 điều này chưa có hoặc chưa đầy đủ thì 
được thu thập, cập nhật từ công dân. 

 

Câu 9: Việc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy 

định như thế nào trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 10 Luật Căn cước công dân quy định về quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư cụ thể như sau: 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, do Bộ Công an quản lý. 
2. Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện như sau: 
a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; 

b) Công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

c) Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có nhu cầu 

khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản 

lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật. 
3. Thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ để cơ quan, tổ chức kiểm tra, 

thống nhất thông tin về công dân. Khi công dân đã sử dụng thẻ căn cước công dân của mình, cơ 
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quan, tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã có trong 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. 
 

Câu 10: Số định danh cá nhân được quy định cụ thể như thế nào trong Luật Căn cước 
công dân? 

 

Trả lời: Số định danh cá nhân được quy định tại Điều 12 Luật Căn cước công dân cụ thể 
như sau: 

1. Số định danh cá nhân được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, 
cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi 
công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác. 

3. Chính phủ quy định cấu trúc số định danh cá nhân; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá 
nhân. 

 

Câu 11: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và 
cập nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như thế nào 
trong Luật Căn cước công dân? 

 

Trả lời: Điều 13 Luật Căn cước công dân quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư cụ thể như sau: 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: 

a) Tuân thủ quy trình thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; 

b) Bảo đảm việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp 

thời; 

c) Cập nhật, thông báo kịp thời thông tin về công dân khi có sự thay đổi hoặc chưa chính 

xác. 

2. Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu có trách nhiệm sau đây: 

a) Kiểm tra thông tin, tài liệu về công dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin; 

b) Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm 

hư hỏng tài liệu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đã cập nhật. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức quản lý việc cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu; 

b) Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ vào cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 
 

Câu 12: Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân được quy định như thế nào 

trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 15 Luật Căn cước công dân quy định về thông tin trong cơ sở dữ liệu căn 

cước công dân cụ thể như sau: 

1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm: 

a) Thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 9 của luật này; 

b) Ảnh chân dung; 

c) Đặc điểm nhân dạng; 
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d) Vân tay; 

đ) Họ, tên gọi khác; 

e) Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân; 

g) Nghề nghiệp, trừ quân nhân tại ngũ; 

h) Trình độ học vấn; 
i) Ngày, tháng, năm công dân thông báo mất chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 

dân. 
2. Trường hợp thông tin quy định tại Khoản 1 điều này chưa có hoặc không đầy đủ trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu, tàng thư căn cước công dân, cơ sở dữ liệu về cư 
trú thì công dân bổ sung khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 

 

Câu 13: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân  trong việc thu thập, cung cấp, cập 
nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu căn cước công dân được quy định như thế nào trong 
Luật Căn cước công dân? 

 

Trả lời: Điều 16 Luật Căn cước công dân quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong việc thu thập, cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu căn cước công 
dân cụ thể như sau: 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây: 
a) Chấp hành đúng quy định về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ sở dữ liệu căn cước 

công dân; 
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo quy định của luật này; 
c) Thông báo kịp thời thông tin, tài liệu về căn cước khi có sự thay đổi hoặc chưa chính 

xác. 
2. Người làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu căn cước công dân có 

trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 13 của luật này. 
 

Câu 14: Việc khai thác, cung cấp, trao đổi, sử dụng dữ liệu căn cước công dân được quy 
định như thế nào trong Luật Căn cước công dân? 

 

Trả lời: Điều 17 Luật Căn cước công dân quy định việc khai thác, cung cấp, trao đổi, sử 
dụng dữ liệu căn cước công dân cụ thể như sau: 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được cung cấp, 
trao đổi thông tin, tài liệu với cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

Việc truy nhập cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu trong 

tàng thư căn cước công dân phải được sự phê duyệt của thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công 

dân. 
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
 

Câu 15: Luật Căn cước công dân quy định như thế nào về nội dung thể hiện trên thẻ 
căn cước công dân? 

 

Trả lời: Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân được quy định tại Điều 18 Luật Căn 
cước công dân như sau: 

1. Thẻ căn cước công dân gồm thông tin sau đây: 
a) Mặt trước thẻ có hình Quốc huy Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công 
dân”; ảnh, số thẻ căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới 
tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn; 
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b) Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của 
người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người 
cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích 
thước, chất liệu của thẻ căn cước công dân. 

 

Câu 16: Luật Căn cước công dân quy định như thế nào về người được cấp thẻ căn cước 
công dân và số thẻ căn cước công dân? 

 

Trả lời: Điều 19 Luật Căn cước công dân quy định về người được cấp thẻ căn cước công 
dân và số thẻ căn cước công dân cụ thể như sau: 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. 

2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân. 
 

Câu 17: Giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân được quy định như thế nào trong 

Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 20 Luật Căn cước công dân quy định về giá trị sử dụng của thẻ căn cước 

công dân cụ thể như sau: 

1. Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh 

về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp 

Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết 

được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước 

công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 của luật này; được sử 

dụng số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp 

thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp 

luật. 

Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất 

trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 điều này. 

4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ căn cước công dân 

theo quy định của pháp luật. 
 

Câu 18: Luật Căn cước công dân quy định như thế nào về độ tuổi đổi thẻ căn cước công 

dân? 
 

Trả lời: Điều 21 Luật Căn cước công dân quy định về độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân 

cụ thể như sau: 

1. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 

25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 

2. Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi 

quy định tại Khoản 1 điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. 
  

Câu 19: Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân được quy định như thế nào trong 

Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 22 Luật Căn cước công dân quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước 

công dân cụ thể như sau: 
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1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện như sau: 

a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại Khoản 2 

Điều 13 của luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định 

chính xác người cần cấp thẻ căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong 

tờ khai theo mẫu quy định.  

Đối với người đang ở trong quân đội nhân dân, công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng 

minh do quân đội nhân dân hoặc công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng 

đơn vị; 

c) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến 

làm thủ tục; 

d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân cho 

người đến làm thủ tục; 

đ) Trả thẻ căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại 

Điều 26 của luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản 

lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch 

vụ chuyển phát. 

2. Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh 

khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi  của mình thì phải có người đại 

diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại Khoản 1 điều này. 
 

Câu 20: Thẻ căn cước công dân được đổi, cấp lại trong những trường hợp nào? 
 

Trả lời: Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định về các trường hợp đổi, cấp lại thẻ căn 
cước công dân cụ thể như sau: 

1. Thẻ căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây: 
a) Các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 21 của luật này; 
b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; 
c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; 
d) Xác định lại giới tính, quê quán; 
đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân; 
e) Khi công dân có yêu cầu. 
2. Thẻ căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây: 
a) Bị mất thẻ căn cước công dân; 
b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam. 

 

Câu 21: Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được quy định như thế nào 

trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 24 Luật Căn cước công dân quy định về trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn 
cước công dân cụ thể như sau: 

1. Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 của luật này. 
2. Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân do thay đổi  

thông tin quy định tại các điểm c, d và đ Khoản 1 Điều 23 của luật này mà chưa có thông tin trong 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về 
việc thay đổi các thông tin này. 
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3. Thu lại thẻ căn cước công dân đã sử dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 
Điều 23 của luật này. 
 

Câu 22: Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được quy định như thế nào 

trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 25 Luật Căn cước công dân quy định về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn 
cước công dân cụ thể như sau: 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân 
phải cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây: 

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; 
không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; 

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với 
tất cả các trường hợp; 

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp; 
4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời 

hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 
 

Câu 23: Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân được quy định như thế 

nào trong Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 26 Luật Căn cước công dân quy định về nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ 
căn cước công dân cụ thể như sau: 

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn 
cước công dân: 

1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công 
an; 

2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 

3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của công an huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương; 

4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước 

công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp 

cần thiết. 
 

Câu 24: Luật Căn cước công dân quy định như thế nào về thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại 

thẻ căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 27 của Luật Căn cước công dân quy định về thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ 

căn cước công dân cụ thể như sau: 

Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, 

cấp lại thẻ căn cước công dân. 
 

Câu 25: Việc thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân được quy định như thế nào trong 

Luật Căn cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 28 Luật Căn cước công dân quy định về  việc thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước 

công dân cụ thể như sau: 

1. Thẻ căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc 

tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 
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2. Thẻ căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây: 

a) Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

b) Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù. 

3. Trong thời gian bị tạm giữ thẻ căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ 

thẻ căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ căn cước công dân của mình để thực hiện giao 

dịch theo quy định của pháp luật. 

Công dân được trả lại thẻ căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp 

hành xong án phạt tù, chấp hành 

xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

4. Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân: 

a) Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền thu hồi thẻ căn cước công dân trong 

trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này; 

b) Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết 

định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm 

quyền tạm giữ thẻ căn cước công dân trong trường hợp quy định tại Khoản 2 điều này. 
 

Câu 26: Việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân quy định như thế nào trong Luật Căn 

cước công dân? 
 

Trả lời: Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Luật Căn cước công dân quy 

định cụ thể như sau: 

Điều 29. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu 

căn cước công dân. 

1. Cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công 

dân được phát triển, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, chính xác, đầy đủ, kịp thời; được xây dựng và 

quản lý tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

2. Nhà nước bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở 

dữ liệu căn cước công dân phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế 

- xã hội. 

Điều 30. Người làm công tác quản lý căn cước công dân, 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

1. Người làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân gồm: Người quản lý; người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật, 

lưu trữ thông tin, tài liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; 

người làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 

2. Người làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

Điều 31. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý căn cước công 

dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

1. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất cho hoạt động quản lý căn cước công dân, 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ bảo đảm cho xây 

dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ xây 

dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

Điều 32. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí 

cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp quy 

định tại điểm a và điểm b Khoản 2, Điều 10 của luật này. 

2. Công dân không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 19 

của luật này. 

3. Công dân phải nộp lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ căn cước 

công dân, trừ những trường hợp sau đây: 

a) Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 của luật này; 

b) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do 

lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân. 

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu và các trường hợp được miễn, giảm lệ phí khi đổi, 

cấp lại thẻ căn cước công dân. 

Điều 33. Bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

Cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm sau đây: 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin để nhập, xử lý và kết xuất thông tin về dân cư và căn 

cước công dân bảo đảm an toàn các dữ liệu theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ 

liệu; 

2. Bảo đảm an toàn các thiết bị thu thập, lưu trữ, truyền đưa, xử lý và trao đổi thông tin về 

dân cư và căn cước công dân; 

3. Bảo vệ an ninh thông tin về dân cư và căn cước công dân trên mạng máy tính; bảo đảm 

an toàn thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu; phòng, chống các hành vi truy nhập, sử dụng trái 

phép, làm hư hỏng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; 

4. Dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân được lưu trữ trên máy tính chủ đã 

được thực hiện các biện pháp chống truy nhập trái phép thông qua hệ thống bảo mật của hệ quản 

trị dữ liệu và hệ điều hành mạng; 

5. Chính phủ quy định việc sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công 

dân. 
 

 Câu 27: Trách nhiệm quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

cơ sở dữ liệu căn cước công dân được quy định như thế nào trong Luật Căn cước công dân? 

Trả lời: Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 của Luật Căn cước công dân quy định cụ thể 

như sau: 

Điều 34. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

1. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về căn cước 

công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Công an. 

1. Ban hành, phối hợp ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân. 
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2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về căn cước công dân, cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp 

luật về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy 

định về quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước 

công dân của cơ quan, tổ chức trái với quy định của luật này. 

4. Chỉ đạo việc sản xuất, quản lý thẻ căn cước công dân. 

5. Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; chỉ đạo, 

hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân. 

6. Quy định chi tiết thủ tục, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân; ban hành biểu 

mẫu dùng trong quản lý căn cước công dân; quy định về quản lý tàng thư căn cước công dân. 

7. Tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, đào tạo, huấn luyện cán bộ làm công tác quản lý 

căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tổ chức 

sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học về công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

8. Thống kê Nhà nước về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 

liệu căn cước công dân. 

9. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý căn cước 

công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của 

pháp luật. 

10. Hợp tác quốc tế về quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ 

sở dữ liệu căn cước công dân. 

Điều 36. Trách nhiệm của các bộ, ngành. 

1. Các bộ, ngành có trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy 

định của pháp luật về căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

b) Phối hợp với Bộ Công an, ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong quản lý Nhà nước về căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cung cấp, cập nhật 

thông tin về hộ tịch của công dân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng cơ 

chế, chính sách công nghệ thông tin có liên quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt 

động của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; kinh phí 

bảo đảm cho việc cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân; quy định cụ thể đối tượng, mức thu và 

việc quản lý, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và 

Truyền thông bố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước để xây dựng, duy trì hoạt 

động cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, bảo đảm cho việc 

cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. 

Điều 37. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

1. Triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về căn cước công dân, cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại địa phương. 
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2. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân. 

3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về căn cước 

công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của 

pháp luật. 
 

Câu 28: Điều 38 của Luật Căn cước công dân quy định về vấn đề gì? 
 

         Trả lời: Điều 38 Luật Căn cước công dân quy định về  hiệu lực thi hành và quy định chuyển 

tiếp cụ thể như sau: 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng 

đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân. 

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân 

dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. 

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng  

thông tin từ chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

4. Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người 

quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân 

để triển khai thi hành theo luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định 

của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực; chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực 

hiện thống nhất theo quy định của luật này. 

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện luật này trong thời gian chuyển tiếp từ khi luật 

này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. 
 

 

 

 
 

 

Câu 1: Luật Hộ tịch được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày, tháng, năm nào? Luật gồm bao nhiêu chương, điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 

nào?  
 

Trả lời: Luật Hộ tịch được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 

XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật Hộ tịch gồm 7 chương, 77 điều và 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 
 

Câu 2: Phạm vi điều chỉnh được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch?  
 

Trả lời: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 
1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký 

hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý Nhà nước về hộ tịch. 
2. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo 

quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Nuôi con nuôi, trừ trường hợp luật này có quy định 
khác. 

 

Câu 3: Việc đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch?  
 

Trả lời: Điều 3 của Luật Hộ tịch quy định về nội dung đăng ký hộ tịch cụ thể như sau: 

PHẦN II 

LUẬT HỘ TỊCH 
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1. Xác nhận vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch: 
a) Khai sinh; 
b) Kết hôn; 
c) Giám hộ; 
d) Nhận cha, mẹ, con; 
đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; 
e) Khai tử. 
2. 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: 
a) Thay đổi quốc tịch; 
b) Xác định cha, mẹ, con; 
c) Xác định lại giới tính; 
d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; 
đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; 
e) Công nhận giám hộ; 
g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng 

lực hành vi dân sự. 
3. Ghi vào sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận 

cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

4. Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật. 
 

Câu 4: Điều 4 của Luật Hộ tịch có nội dung quy định về vấn đề gì?  
Trả lời: Điều 4. Giải thích từ ngữ. 

Trong luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch là ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban 

nhân dân cấp xã), ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính 

tương đương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp huyện), cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện). 

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tập hợp thông tin hộ tịch của cá nhân đã đăng ký và lưu giữ 

trong sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

3. Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc 

ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 của luật này. 

4. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công 

tác đăng ký hộ tịch. 

5. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ 

Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

6. Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được 

đăng ký khai sinh; nội dung giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 14 của luật này. 

7. Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai 

bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn; nội dung giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản 

quy định tại Khoản 2 Điều 17 của luật này. 

8. Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của 

cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh. 
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9. Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh 

sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch 

được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao 

trích lục hộ tịch được cấp từ cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ 

bản chính. 

10. Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những 
thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc 
thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật. 

11. Xác định lại dân tộc là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký xác định lại dân 
tộc của cá nhân theo quy định của Bộ Luật dân sự. 

12. Cải chính hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ 
tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch. 

13. Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn 
thiếu cho cá nhân đã được đăng ký. 

 

Câu 5: Nguyên tắc đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 5 Luật Hộ tịch quy định về nguyên tắc đăng ký hộ tịch cụ thể như sau: 
1. Tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân. 
2. Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách 

quan và chính xác; trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì 
người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Đối với những việc hộ tịch mà luật này không quy định thời hạn giải quyết thì được giải 
quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả 
kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

4. Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền 
theo quy định của luật này. 

Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú 

hoặc nơi đang sinh sống. Trường 

hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân 

cấp xã, cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng 

ký hộ tịch đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú. 

5. Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ 

vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

6. Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào 

của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục đăng ký hộ tịch. 
 

Câu 6: Quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân được quy định như thế nào trong 

Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 6 Luật Hộ tịch quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân cụ 

thể như sau: 

1. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ 

đăng ký hộ tịch. 
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Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ 

trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan 

đăng ký hộ tịch. 

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu 

trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy 

quyền. 

3. Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng 

lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại 

diện theo pháp luật. 
 

Câu 7: Thẩm quyền đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 7 Luật Hộ tịch quy định về thẩm quyền đăng ký hộ tịch cụ thể như sau: 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau: 
a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1, Điều 3 của luật này 

cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; 
b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch 

cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; 
c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 3 của luật này; 
d) Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam 

thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu 
vực biên giới với Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu 
vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; 
khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy 
định tại điểm d Khoản 1 điều này: 

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại Khoản 1 Điều 3 của luật này có yếu tố nước ngoài; 
b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở 

trong nước; xác định lại dân tộc; 
c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của luật này. 
3. Cơ quan đại diện đăng ký các việc hộ tịch quy định tại Điều 3 của luật này cho công dân 

Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 

4. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, khai tử quy 

định tại điểm d Khoản 1 điều này. 
 

Câu 8: Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch được quy định như thế 

nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 9 Luật Hộ tịch quy định về phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký 

hộ tịch cụ thể như sau: 

1. Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho 

cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ 

tịch trực tuyến. 

2. Khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch từ cơ sở dữ liệu hộ tịch, cá 

nhân xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp gửi hồ sơ 
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qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh nhân 

thân. 

3. Đối với những việc đăng ký hộ tịch có quy định thời hạn giải quyết, thì người tiếp nhận 

hồ sơ phải viết giấy tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì phải hướng dẫn 

bằng văn bản để người đi đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy 

đủ, rõ ràng loại giấy tờ bổ sung. 

Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền 

thì người tiếp nhận hướng dẫn người đi đăng ký hộ tịch đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ. 
 

Câu 9: Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài được quy định như thế nào 

trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 10 Luật Hộ tịch quy định về hợp pháp hóa 

lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài cụ thể như sau: 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử 

dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của 

pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
 

Câu 10: Trong Luật Hộ tịch, lệ phí hộ tịch được quy định như thế nào? 
 

Trả lời: Điều 11 của Luật Hộ tịch quy định về lệ phí hộ tịch cụ thể như sau: 

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: 

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; 

người khuyết tật; 

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở 

trong nước. 

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại Khoản 1 điều này, yêu 

cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí. 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ 

phí hộ tịch. 
 

Câu 11: Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 12 Luật Hộ tịch quy định về các hành vi bị nghiêm cấm cụ thể như sau: 

1. Nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người 

khác để đăng ký hộ tịch; 

b) Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; 

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch; 

d) Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch; 
đ) Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong cơ sở dữ 

liệu hộ tịch; 

e) Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch; 

g) Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ 

lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào; 

h) Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản 
thân hoặc người thân thích theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; 

i) Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. 
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2. Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy định tại các điểm a, 
d, đ, g và h Khoản 1 điều này đều không có giá trị và phải thu hồi, hủy bỏ. 

3. Cá nhân thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật. 

Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy định tại Khoản 1 điều này, ngoài bị xử lý như 
trên còn bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức. 

 

Câu 12: Luật Hộ tịch quy định như thế nào về thẩm quyền đăng ký khai sinh tại ủy ban 

nhân dân cấp xã? 
 

Trả lời: Điều 13 Luật Hộ tịch quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh cụ thể như sau: 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai 

sinh. 
 

Câu 13: Theo Luật Hộ tịch việc đăng ký khai sinh tại ủy ban nhân dân cấp xã gồm những 

nội dung gì? 
 

Trả lời: Điều 14, Điều 15, Điều 16 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 
Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh. 
1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm: 

a) 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; 

b) 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; 

c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh. 

2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự. 

3. Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại Khoản 1 điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của 

cá nhân, được ghi vào sổ hộ tịch, giấy khai sinh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải 

phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó. 

Chính phủ quy định việc cấp số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh. 

Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh. 

1. 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. 

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho 

trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh 

lưu động. 

Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh. 

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ 

quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì 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 
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có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản 

chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, nếu thấy thông tin khai 

sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 14 của luật này vào sổ hộ tịch; cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để lấy số định danh cá nhân. 

Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào sổ hộ tịch. Chủ 

tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác 

định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, 

trẻ em chưa xác định được cha, mẹ. 
 

Câu 14: Luật Hộ tịch quy định như thế nào về việc đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân 

cấp xã? 
 

Trả lời: Điều 17, Điều 18 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung giấy chứng nhận kết hôn. 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết 

hôn. 

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây: 

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về 

giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ; 

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn; 

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận 

của cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn. 

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, nếu thấy đủ điều kiện 

kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết 

hôn vào sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào giấy 

chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết 

không quá 05 ngày làm việc. 
 

Câu 15: Luật Hộ tịch quy định như thế nào về việc đăng ký giám hộ tại ủy ban nhân dân 

cấp xã? 
 

Trả lời: Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như 

sau: 

Điều 19. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ. 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện 

đăng ký giám hộ. 

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

Điều 20. Thủ tục đăng ký giám hộ cử. 
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1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn 

bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 

điều này, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ 

hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào sổ hộ tịch, báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp trích lục cho 

người yêu cầu. 

Điều 21. Đăng ký giám hộ đương nhiên. 

1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy 

tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan 

đăng ký hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp 

thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên. 

2. Trình tự đăng ký giám hộ đương nhiên được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 

20 của luật này. 

Điều 22. Đăng ký chấm dứt giám hộ. 

1. Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo 

mẫu quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ 

quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 

điều này, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, công 

chức tư pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt 

giám hộ ký vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu 

cầu. 

Điều 23. Đăng ký thay đổi giám hộ. 

Trường hợp yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự và có người 

khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó 

và đăng ký giám hộ mới theo quy định tại mục này. 
 

Câu 16: Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như 

thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 24, Điều 25 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

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

thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ 

chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, 

mẹ, con các bên phải có mặt. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 

điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ 

tịch ghi vào sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ 

tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 
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Câu 17: Luật Hộ tịch quy định như thế nào về việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp xã? 
 

Trả lời: Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch. 

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn 

cứ theo quy định của pháp luật dân sự. 

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm 

con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. 

Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ 

tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. 

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch. 

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy 

tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 

điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật 

dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, cùng người yêu 

cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết 

hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào giấy khai sinh, 

giấy chứng nhận kết hôn. 

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc. 

3. 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. 

Điều 29. Thủ tục bổ sung hộ tịch. 

1. Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ 

quan đăng ký hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, nếu thấy yêu cầu bổ 

sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong 

sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã 

cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư 

pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ 

sung. 
 

Câu 18: Việc đăng ký khai tử tại ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào 

trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 32, Điều 33, Điều 34 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 
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Điều 32. Thẩm quyền đăng ký khai tử. 

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

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

Điều 33. Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử. 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc 

người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết 

không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi 

khai tử. 

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; 

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. 

Điều 34. Thủ tục đăng ký khai tử. 

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy báo tử 

hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, nếu thấy việc khai tử đúng 

thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên 

vào sổ hộ tịch và báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử. 

Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử. 
 

Câu 19: Việc đăng ký khai sinh tại ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế 

nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 35, Điều 36 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 35. Thẩm quyền đăng ký khai sinh. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai 

sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây: 

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam: 

a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người 

không quốc tịch; 

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt 

Nam định cư ở nước ngoài; 

c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; 

2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam: 

a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam; 

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. 

Điều 36. Thủ tục đăng ký khai sinh. 

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của luật này 

cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì 

phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. 

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. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, nếu thấy thông tin 

khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định 
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tại Điều 14 của luật này vào sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không ghi 

nội dung quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 14 của luật này. 

Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào sổ hộ tịch. 

Phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy khai sinh cho người được 

đăng ký khai sinh. 

3. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy định tại Khoản 

2 Điều 35 của l uật này. 
 

Câu 20: Việc đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào 

trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 37, Điều 38 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn. 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn 

giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với 

công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với 

nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc 

với người nước ngoài. 

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt 

Nam thì ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn. 

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn. 

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy 

xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không 

mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước 

ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá 

trị thay hộ chiếu. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, 

công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy 

định của pháp luật thì phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. 

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở ủy ban nhân dân, công chức 

làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết 

hôn vào sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào giấy 

chứng nhận kết hôn. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác 

minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. 
 

Câu 21: Việc đăng ký giám hộ tại ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào 

trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 39. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ. 
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Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực 

hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. 

Điều 40. Thủ tục đăng ký giám hộ cử. 

1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai theo mẫu quy định và văn bản cử người giám 

hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 

điều này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật 

thì ghi vào sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo 

chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Điều 41. Đăng ký giám hộ đương nhiên. 

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng 

cư trú ở Việt Nam được áp dụng theo quy định tại Điều 21 của luật này. 

Điều 42. Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ. 

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài 

được áp dụng theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 của luật này. 
 

Câu 22: Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định 

như thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 43, Điều 44 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 43. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng 

ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư 

trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân 

Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên 

thường trú tại Việt Nam. 

Điều 44. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ 

vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc 

giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy 

tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, 

công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở ủy ban nhân 

dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên 

tục tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Phòng tư pháp báo cáo và đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc 

đăng ký nhận cha, mẹ, con, nếu thấy đủ điều kiện thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải 

quyết. 

4. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt; công chức làm công tác hộ tịch ghi 

vào sổ hộ tịch, cùng các bên ký vào sổ hộ tịch. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục 

cho các bên. 
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Câu 23: Việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại ủy ban 

nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 45, Điều 46, Điều 47 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 45. Phạm vi thay đổi hộ tịch. 

Phạm vi thay đổi hộ tịch theo quy định tại Điều 26 của luật này. 

Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người 

nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã 

đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch 

trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân 

có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở 

lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc. 

Điều 47. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của 

luật này. 

Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy 

định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của luật này. 

2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 29 của luật 

này. 
 

Câu 24: Việc 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 được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 48, Điều 49, Điều 50 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 48. 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. 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào sổ hộ tịch việc khai 

sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cá nhân đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn 

trước đây ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của cá nhân đã thực hiện ở nước ngoài. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có trách nhiệm khai tử theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 33 của luật này ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài. 

Điều 49. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định 

cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử. 

1. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định 

cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có 

chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, công chức làm công tác hộ 

tịch kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo chủ tịch 

ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. 
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Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

Điều 50. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn. 

1. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, 

hủy việc kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các 

việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch. 

2. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định tại Khoản 1 điều này và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm 

công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 

cấp trích lục cho người yêu cầu. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và thời gian phối hợp giữa các cơ quan 

thực hiện điều này. 
 

Câu 25: Việc đăng ký khai tử tại ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào 

trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 51, Điều 52 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 51. Thẩm quyền đăng ký khai tử. 

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

khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam. 

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết theo quy định tại 

Khoản 1 điều này thì ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể 

người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

Điều 52. Thủ tục đăng ký khai tử. 

1. Người đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy báo tử hoặc giấy tờ khác 

thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 điều này, nếu thấy việc khai tử 

đúng thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch và cùng người đi khai tử ký vào sổ hộ 

tịch. Phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người đi 

khai tử. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

3. Sau khi đăng ký khai tử, ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm 

theo trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước 

mà người chết là công dân. 

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công 

tác hộ tịch khóa thông tin của người chết trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 
 

Câu 26: Việc đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện được Luật Hộ tịch quy định cụ thể như 

thế nào? 
 

Trả lời: Điều 53, Điều 54, Điều 55, Điều 56 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 53. Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 

1. Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của luật này 

cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái pháp luật của nước 

tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
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2. Căn cứ quy định của luật này, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về 

thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư 

trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện. 

Điều 54. Công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện. 

1. Cơ quan đại diện cử viên chức ngoại giao, lãnh sự thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân 

Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 

2. Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch ngoài điều kiện, tiêu chuẩn của viên 

chức ngoại giao, lãnh sự phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trước khi thực hiện nhiệm vụ 

đăng ký hộ tịch. 

Điều 55. Lập sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao. 

Bộ Ngoại giao lập sổ hộ tịch để ghi chép, cập nhật đầy đủ, quản lý thống nhất thông tin hộ 

tịch của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan đại diện và làm căn cứ 

cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

Điều 56. Trách nhiệm báo cáo của cơ quan đại diện. 

Sau khi đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, cơ quan đại diện có 

trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm bản sao trích lục hộ tịch về Bộ Ngoại giao để ghi vào Sổ 

hộ tịch và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 
 

Câu 27: Luật Hộ tịch quy định như thế nào về cơ sở dữ liệu hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như 

sau: 

Điều 57. Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tài sản quốc gia, lưu giữ toàn bộ thông tin hộ tịch của mọi cá 

nhân, làm cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, phục vụ yêu cầu tra cứu thông tin, 

quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp 

bản sao trích lục hộ tịch. 

Điều 58. Sổ hộ tịch. 

1. Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân 

trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, các trang phải đóng dấu giáp lai; sổ hộ 

tịch được lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật. 

2. Việc khóa sổ hộ tịch được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm. Khi khóa sổ hộ tịch 

phải ghi rõ tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; người đứng đầu cơ quan đăng ký 

hộ tịch ký, đóng dấu. 

Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác đã nộp khi đăng ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

3. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch, giấy tờ, đồ vật 

hoặc chứng cứ khác liên quan 

đến đăng ký hộ tịch. 

Điều 59. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được lập để lưu giữ, cập nhật, quản lý, tra cứu thông tin hộ 

tịch, phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến; được kết nối để cung cấp, trao đổi thông tin hộ 

tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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2. Chính phủ quy định sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của ủy ban 

nhân dân các cấp trong việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục, trình tự đăng 

ký hộ tịch trực tuyến; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Điều 60. Cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

1. Các sự kiện hộ tịch của cá nhân ngay sau khi đăng ký vào sổ hộ tịch đều phải được cập 

nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cơ quan đăng ký hộ tịch chịu 

trách nhiệm về mọi thông tin hộ tịch được cập nhật trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

2. Trường hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

khác với thông tin trong sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với sổ hộ tịch. 

Điều 61. Nguyên tắc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch được quản lý, bảo mật, bảo đảm an toàn; chỉ những cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền mới được tiếp cận và khai thác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có trách nhiệm 

bảo đảm bí mật cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. 
 

Câu 28: Việc cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch được quy định như thế 

nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 62, Điều 63, Điều 64 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 62. Cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch. 

1. Khi đăng ký hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch cấp 01 bản chính trích lục hộ tịch cho người 

yêu cầu đăng ký hộ tịch, trừ việc đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn. 

2. Bản chính trích lục hộ tịch được chứng thực bản sao. 

Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký. 

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 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ 

khai theo mẫu quy định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá 

nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch.  

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ 

tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 
 

Câu 29: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hộ tịch được quy định như thế nào trong Luật 

Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 65, Điều 66, Điều 67, Điều 68, Điều 69, Điều 70, Điều 71 của Luật Hộ tịch 

quy định cụ thể như sau: 

Điều 65. Trách nhiệm của Chính phủ. 

1. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về hộ tịch. Bộ 

Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch. 

2. Nội dung quản lý Nhà nước về hộ tịch bao gồm: 

a) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 

đăng ký và quản lý hộ tịch; tổ 

chức triển khai thực hiện pháp luật về hộ tịch; 
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b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng và quản lý cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký và 

quản lý hộ tịch; 

d) Thống kê hộ tịch; 

đ) Hợp tác quốc tế về hộ tịch. 

Điều 66. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp. 

Bộ Tư pháp thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quy định, hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch cho công 

chức làm công tác hộ tịch ở trong nước; 

2. Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý sổ hộ tịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết 

hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; quy định cụ thể điều kiện, trình tự đăng ký 

khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; 

3. Xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hướng dẫn, chỉ đạo địa 

phương trong việc quản lý, sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

4. Hằng năm tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá, thống kê hộ tịch báo cáo Chính phủ. 

Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. 

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch tại cơ 

quan đại diện và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quy định, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công 

tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện; 

b) Tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho viên chức ngoại giao, lãnh sự; 

c) Lập sổ hộ tịch để quản lý thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan 

đại diện; 

d) Cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy 

định; 

đ) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch của cơ quan đại diện gửi Bộ Tư pháp theo quy 

định của Chính phủ. 

2. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở 

nước ngoài và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo quy định 

của pháp luật về hộ tịch, pháp luật về lãnh sự và điều ước quốc tế liên quan; 

b) Bố trí viên chức ngoại giao, lãnh sự thực hiện nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ 

quan đại diện; 

c) Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch theo quy định; 

d) Quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ 

tịch theo quy định; 

đ) Báo cáo Bộ Ngoại giao nội dung đăng ký hộ tịch để cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch; 

e) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định; 

g) Lưu giữ giấy tờ, đồ vật và chứng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch; 

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền. 

Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch có trách nhiệm giúp cơ quan đại diện 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và g Khoản 2 điều này. 

Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Công an. 
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Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Bảo đảm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo 

quy định của pháp luật; 

2. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác hộ tịch. 

Điều 69. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau 

đây: 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; 

c) Căn cứ quy định của Chính phủ, quyết định việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch ở 

cấp huyện, cấp xã; bảo đảm cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch; 

d) Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; 

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo 

thẩm quyền; 

e) Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái quy định của luật 

này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật; 

g) Định kỳ tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch; 

h) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. 

2. Sở Tư pháp giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại các điểm a, b, d, đ, g và h 

Khoản 1 điều này. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 

và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. 

Điều 70. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của luật này; 

b) Chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch; 

d) Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định; 

đ) Căn cứ quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bố trí công chức làm công tác hộ tịch; 

e) Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch 

theo quy định; 

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo 

thẩm quyền; 

h) Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái quy định của luật này, 

trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật; 

i) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 

của Chính phủ; 

k) Lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch. 

2. Phòng tư pháp giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại các điểm a, b, c, d, e, g, i và k Khoản 1 điều này. 
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3. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì ngoài việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký và quản lý hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp huyện, còn 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đăng ký và quản lý hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã theo quy 

định tại Điều 71 của luật này. 

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ 

tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. 

Điều 71. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã. 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của luật này; 

b) Căn cứ quy định của ủy ban nhân dân cấp trên, bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực 

hiện việc đăng ký hộ tịch; 

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; 

d) Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định; 

đ) Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch 

theo quy định; 

e) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định 

của Chính phủ; 

g) Lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch; 

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền. 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc khai sinh, khai tử; 

chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, 

quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. 

Công chức tư pháp - hộ tịch giúp ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và g Khoản 1 điều này. 
 

Câu 30: Luật Hộ tịch quy định như thế nào về công chức làm công tác hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 72, Điều 73, Điều 74 của Luật Hộ tịch quy định cụ thể như sau: 

Điều 72. Công chức làm công tác hộ tịch. 

1. Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp xã; công chức 

làm công tác hộ tịch ở Phòng tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức ngoại giao, 

lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện. 

2. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu 

chuẩn sau đây: 
a) Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;  
b) Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc. 
Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa 

phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch 
chuyên trách. 

3. Công chức làm công tác hộ tịch tại phòng tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và 
đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. 

4. Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện đã được bồi dưỡng 
nghiệp vụ hộ tịch. 

Điều 73. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác hộ tịch. 
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1. Trong lĩnh vực hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau 
đây: 

a) Tuân thủ quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về hộ 
tịch; 

b) Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân cấp xã và pháp luật về việc đăng ký hộ tịch; 
c) Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hộ 

tịch; 
d) Giúp ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực; 

cập nhật đầy đủ các sự kiện hộ tịch đã được đăng ký vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 
đ) Chủ động kiểm tra, rà soát để đăng ký kịp thời việc sinh, tử phát sinh trên địa bàn. 
Đối với địa bàn dân cư không tập trung, điều kiện đi lại. 

khó khăn, cách xa trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo ủy ban nhân 

dân cấp xã cho tổ chức đăng ký lưu động đối với việc khai sinh, kết hôn, khai tử; 

e) Thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực và nghiệp vụ đăng ký 

hộ tịch; tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ủy ban nhân dân hoặc cơ quan tư 

pháp cấp trên tổ chức; 

g) Chủ động báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân cùng cấp phối hợp với cơ quan, tổ chức kiểm 

tra, xác minh về thông tin hộ tịch; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác 

minh khi đăng ký hộ tịch; phối hợp với cơ quan công an cùng cấp cung cấp thông tin hộ tịch cơ 

bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Quy định tại Khoản 1 điều này cũng được áp dụng đối với công chức làm công tác hộ tịch 

của phòng tư pháp, viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện theo 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 74. Những việc công chức làm công tác hộ tịch không được làm. 

1. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, gây khó khăn, phiền hà, nhận hối lộ khi đăng 

ký, quản lý hộ tịch. 

2. Thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định hoặc đặt ra các khoản thu khi đăng ký hộ tịch. 

3. Đặt ra thủ tục, giấy tờ, cố ý kéo dài thời hạn giải quyết đăng ký hộ tịch trái quy định của 

luật này. 

4. Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

5. Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái quy định của luật này. 

6. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật cá nhân mà biết được qua đăng ký hộ tịch. 

7. Công chức làm công tác hộ tịch vi phạm các quy định tại điều này thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật. 
 

Câu 31: Giá trị của sổ hộ tịch được lập, giấy tờ hộ tịch được cấp trước ngày Luật Hộ tịch 

năm 2016 có hiệu lực được quy định như thế nào trong Luật Hộ tịch? 
 

Trả lời: Điều 75. Giá trị của sổ hộ tịch được lập, giấy tờ hộ tịch được cấp trước ngày luật 

này có hiệu lực. 

1. Sổ hộ tịch được lưu trữ trước ngày luật này có hiệu lực vẫn có giá trị làm căn cứ chứng 

minh sự kiện hộ tịch của cá nhân, tra cứu, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân. 

2. Giấy tờ hộ tịch đã cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch trước ngày luật 

này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng. 
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Câu 32: Điều 76 của Luật Hộ tịch quy định về vấn đề gì?   
 

Trả lời: Điều 76 Luật Hộ tịch quy định về điều khoản chuyển tiếp cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký hộ tịch được thụ lý trước ngày luật này có hiệu lực mà chưa giải quyết 

xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật về hộ tịch tại thời điểm tiếp nhận. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn đã được đăng ký 

trước ngày luật này có hiệu lực. 

3. Chính phủ chỉ đạo việc rà soát, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức 

làm công tác hộ tịch bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong luật; quy định thủ 

tục đăng ký khai sinh, kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam; 

chế độ lập, quản lý, sử dụng sổ hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi xây dựng xong cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực hiện thống 

nhất trên toàn quốc theo quy định của luật này. 
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Tài liệu tham khảo: 
 

 

 

 

 01. Luật Căn cước công dân.- H.: Lao động, 2015, 43tr.; 19cm 

 02. Luật Hộ tịch.- H.: Lao động, 2015, 54tr.;  19cm 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 

Hồ Thị Dung 

 Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La 
 

 

BIÊN TẬP CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

Dương Thị Thúy Hồng 
 

BIÊN TẬP  

Nguyễn Thị Huyền Trang 
 

TRÌNH BÀY MINH HỌA 

Tạ Thị Huyền Thanh 
 

BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Nguyễn Thị Huyền Trang 
 

SỬA BẢN IN 

Dương Thị Thúy Hồng 

 
============================================================================ 

IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 15x21CM. TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN THIÊN KIM – PHÒNG 510, NHÀ A11, TẬP THỂ THANH XUÂN BẮC, PHƯỜNG THANH XUÂN 

BẮC, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ: 22/GP-STTTT DO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP NGÀY  10/3/2017. IN 

XONG NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 3 NĂM 2017. XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN. 
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