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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tôn trọng, bảo vệ QCN là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam
quan tâm, bảo đảm thực hiện, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều điều ước
quốc tế quan trọng về QCN, đã “nghiêm chỉnh tuân thủ Điều ước quốc tế mà Việt
Nam đã ký kết”. Các QCN trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đã
và đang từng bước được nội luật hóa, thể hiện ngày càng đầy đủ, rõ nét trong Hiến
pháp, pháp luật Việt Nam.
Hiến pháp năm 2013 thể hiện rõ về quan điểm xây dựng nhà nước của Nhân
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Theo đó, các QCN được ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ
và bảo đảm được thực hiện. Nếu Hiến pháp năm 1992 chỉ quy định chủ thể quyền là
công dân thì Hiến pháp năm 2013 quy định chủ thể quyền không chỉ là công dân mà
quyền của con người, của mọi người, quyền của mỗi người đều có chứ không chỉ
công dân. Như vậy, với những quyền này, không chỉ công dân Việt Nam mà tất cả
mọi người, mỗi người với tư cách thành viên xã hội, người nước ngoài có mặt trên
lãnh thổ Việt Nam… cũng được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo đảm.
Trên thực tế, công tác thực hiện pháp luật về hộ tịch (HT) vẫn còn một số tồn
tại, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính và cải cách tư pháp
trong giai đoạn mới, tình trạng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chưa xác định đúng
giá trị pháp lý của giấy tờ HT, còn gây nhiều khó khăn cho công dân, cao hơn là tác
động đến QCN đã được Hiến pháp khẳng định. Những tồn tại đó xuất phát từ nhận
thức chưa đầy đủ quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý HT của các chủ thể
tham gia; sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các thủ tục
cũng như quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về HT chưa hiệu quả. Ở nước ta
hiện nay pháp luật về HT được thực hiện theo Luật HT năm 2014.
Ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông
qua Luật HT với 7 Chương, 77 Điều, và có hiệu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Đây là lần đầu tiên Nhà nước ta ban hành văn bản Luật điều chỉnh riêng lĩnh vực
này sau hơn 60 năm thực hiện bằng các nghị định của Chính phủ và thông tư của
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các Bộ. Sự ra đời của Luật HT đã thể hiện sự hoàn thiện cơ bản, bước ngoặc, tạo
hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về HT. Bên cạnh những
điểm mới của Luật HT, thì vẫn tồn tại một số hạn chế về thể chế gây khó khăn cho
cơ quan HT khi áp dụng, người dân cũng khó phân biệt việc HT của mình sẽ được
áp dụng theo văn bản nào.
Vì những lý do trên, học viên chọn đề tài “Bảo đảm quyền con người trong
lĩnh vực quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” làm
đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính, với mục
đích trước hết hoàn thành chương trình cao học, sau đó là góp phần nhỏ trong
nghiên cứu khoa học về bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT trước yêu cầu
của việc xây dựng một thành phố “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”; xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Cho đến nay đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về HT của cá nhân,
tập thể được công bố:
Ths. Phạm Trọng Cường: Về quản lý HT, NXB. Chính trị quốc gia, 2004;
Quy định mới về đăng ký và quản lý HT, NXB. Chính trị quốc gia, 2006; tác giả đã
nêu và phân tích các quy định mới trong công tác đăng ký và quản lý HT căn cứ
theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP.
Nguyễn Quốc Cường, Lương Thị Lanh, Trần Thị Thu Hằng…: Hướng dẫn
đăng ký và quản lý HT, NXB Tư pháp, 2006; tác giả đã nêu lên thủ tục và các bước
cần thiết khi đăng ký HT như đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thủ tục nhận con
nuôi,… trong công tác quản lý HT. Nghiệp vụ đăng ký HT, NXB Tư pháp, 2007; tác
giả hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các thủ tục đăng ký HT như đăng ký khai sinh,
khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con, nhận con nuôi, giảm hộ…
Phạm Hồng Hoàn: QLNN về HT ở cấp xã, huyện Đan Phượng, Luận văn
thạc sĩ hành chính công, 2011; tác giả phân tích thực trạng QLNN về HT và đưa ra
giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về HT ở huyện Đan Phượng;
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Phạm Trọng Cường: QLNN về HT - Lý luận, thực trạng và phương hướng
đổi mới, Luận văn thạc sĩ luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; tác giả
tiến hành khảo sát thực trạng việc quản lý HT ở Việt Nam trong thời gian qua và
nêu những ưu nhược điểm của công việc này đồng thời đưa ra một số quan điểm,
phương hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả QLNN về HT.
Bùi Thị Tư: Quản lý HT - Qua thực tiễn ở Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ
luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; tác giả đã nêu thực trạng công tác
quản lý HT, phân tích ưu điểm và hạn chế trong quản lý HT ở thành phố Hải Phòng
và đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý HT ở thành
phố Hải Phòng.
Nguyễn Hữu Đính: Công tác TPHT ở cấp xã: những vấn đề lý luận và thực
tiễn ở tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2008, tác giả trình bày thực trạng công tác TPHT, phân tích ưu điểm và hạn
chế trong công tác TPHT cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đưa ra một số giải
pháp tăng cường hiệu quả công tác TPHT.
Nhìn chung các công trình nghiên cứu nêu trên đã nghiên cứu, phân tích toàn
diện những vấn đề liên quan đến công tác đăng ký và quản lý HT từ lý luận đến
thực tiễn và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác đăng ký và
quản lý HT. Tuy nhiên, trong bối cảnh Luật HT 2014 có hiệu lực thì các công trình
nghiên cứu trên chưa có tính thời sự; đồng thời việc nghiên cứu về QCN đối với
từng lĩnh vực cụ thể chưa có nhiều tổ chức, cá nhân hay tư liệu nghiên cứu nhất là
từ khi sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Chính vì vậy, trên cơ sở kế thừa các kết quả
của các công trình nghiên cứu liên quan, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn
đề lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT từ thực
tiễn Thành phố Hồ Chí Minh để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu
quả công tác bảo vệ QCN trong công tác HT nói chung và tại Thành phố Hồ Chí
Minh nói riêng.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về bảo đảm QCN trong lĩnh vực
QLNN về HT; phân tích thực trạng và đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm bảo
đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT tại thành phố Hồ Chí Minh.
Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn này đặt ra những vấn đề nhiệm
vụ nghiên cứu sau đây:
Xây dựng khái niệm về quyền con người trong quản lý hộ tịch.
Nêu ý nghĩa đặc điểm, bản chất của quyền con người trong quản lý hộ tịch.
Đánh giá thực trạng bảo vệ quyền con người trong công tác hộ tịch tại thành
phố Hồ Chí Minh.
Đế xuất những giải pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đó chỉ ra
những tồn tại, hạn chế.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Hiếp pháp năm 2013, chế định về
QCN trong Hiếp pháp; hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực HT đặc
biệt là Luật HT 2014 và thực tiễn việc bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT
tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về
HT tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2018.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó đặc biệt
chú trọng: phương pháp hệ thống, phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh, điều
tra xã hội học, phỏng vấn…Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: quan sát,
phỏng vấn. Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: phân tích và tổng hợp số liệu.
Nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo; nguồn tin từ mạng internet. Thông tin từ báo
cáo định kỳ của sở tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố - các quận, huyện về công
tác HT.
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6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của luận văn
Luận văn góp phần đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về HT và
bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT, từ đó nên ra các giải pháp góp phần
nâng cao hiệu quả bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT ở nước ta hiện nay
nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Luận văn có thể dùng làm tài
liệu tham khảo trong thực tế bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT tại thành
phố Hồ Chí Minh trong những năm tới cũng như là nguồn tư liệu tham khảo cho
những người nghiên cứu các đề tài liên quan đến HT.
7. Kết cấu của luận văn
Luận văn bao gồm: mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
chính của luận văn có 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT.
Chương 2. Thực trạng bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT từ thực tiễn
thành phố Hồ Chí Minh.
Chương 3. Quan điểm và giải pháp cơ bản về bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN
về HT từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG CÔNG
TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH
1.1. Khái niệm, nội dung, bản chất, đặc điểm của quyền con người trong
công tác quản lý nhà nước về hộ tịch
1.1.1. Khái niệm hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch
1.1.1.1. Khái niệm hộ tịch
“Hộ tịch” là thuật ngữ quen thuộc trong đời sống xã hội, từ trước đến nay,
vẫn tồn tại khá nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm “Hộ tịch”.
Dưới góc độ ngôn ngữ, khái niệm “HT” được giải thích trong nhiều Từ điển
Hán - Việt của nhiều tác giả khác nhau dưới đây là một số cách giải nghĩa:
Theo tác giả Đào Duy Anh trong cuốn Giản yếu Hán - Việt từ điển:“HT:
Quyển sổ của Chính phủ biên chép số người, chức nghiệp và tịch quán của từng
người”. [1, tr. 22]
Tác giả Nguyễn Văn Đạm trong cuốn Hán - Việt từ điển lại cho rằng: “HT:
Sổ biên dân số có ghi rõ tên họ, quê quán và chức nghiệp của từng người” Tác giả
Hoàng Thúc Trâm trong cuốn Hán - Việt tân từ điển viết “Hộ tịch: Sổ biên nhận số
một địa phương hoặc cả toàn quốc, trong có ghi rõ tên họ, quê quán và chức nghiệp
của từng người”. [14, tr. 292]
Tác giả Bửu Kế trong cuốn Từ điển Hán - Việt từ nguyên giải thích “Hộ tịch:
Sổ sách ghi chép tên, họ, nghề nghiệp dân cư ngụ trong xã phường - xã - thị trấn ”.

[18, tr. 125]
Theo Từ điển từ và ngữ Hán Việt của Nguyễn Lân chủ biên viết: "HT:
Quyển sổ ghi chép tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mọi người trong một địa
phương”. [22, tr. 457]
Như vậy, xét về góc độ ngôn ngữ nghĩa của từ "HT" còn tồn tại nhiều cách
hiểu khác nhau, một số từ điển còn có sự nhầm lẫn cơ bản giữa HT và hộ khẩu.
Điều đó đã dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm “HT” và “Hộ khẩu” trong nhận
thức xã hội.
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Thuật ngữ “HT” cũng là một khái niệm đặc biệt trong hệ thống khái niệm
pháp lý tiếng Việt. Khái niệm này không dễ định nghĩa nên có nhiều thảo luận trong
giới học giả nhằm xác lập tên gọi dễ hiểu hơn. Nhưng do trải qua một quá trình lịch
sử, khái niệm này đã ăn sâu vào thói quen sử dụng cũng như quá trình soạn thảo,
định nghĩa trong văn bản pháp lý.
Tại Điều 1 Điều lệ đăng ký HT ban hành kèm theo Nghị định số 764/TTG
ngày 08/5/1956 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Bản điều lệ này quy định những
nguyên tắc và thủ tục đăng ký các việc sinh, tử, kết hôn, sửa chữa các điều đã đăng
ký; ghi chú các việc thay đổi về HT cấp phát giấy chứng nhận các việc ấy”. Điều lệ
đăng ký HT ban hành kèm theo Nghị định số 04/CP ngày 16/01/1961 của Hội đồng
Chính phủ năm 1961 cũng quy định “đăng ký HT là ghi vào sổ của Ủy ban hành
chính cơ sở những việc sinh, tử, kết hôn và những việc có liên quan như nuôi con
nuôi, nhận con ngoài giá thú, nhận cha mẹ đẻ, thay đổi quốc tịch, thay đổi họ, tên,
chữ đệm, cải chính ngày, tháng, năm sinh...”.
Như vậy, Luật HT đã quy định cụ thể hơn về khái niệm HT so với Nghị định
158/2005/NĐ-CP. Điều này là cần thiết bởi cần phải có sự thống nhất trong cách
hiểu và áp dụng pháp luật.
Từ quan niệm trên về HT, có thể thấy, HT có những đặc điểm chủ yếu sau:
Thứ nhất, HT là một khái niệm mang tính giá trị nhân thân, gắn chặt với cá
nhân cụ thể từ sinh ra cho đến chết đi. Các yếu tố về cha mẹ, dân tộc hay giới tính là
cơ sở để nhận biết, phân biệt từng cá nhân trong xã hội gắn với họ từ lúc sinh cho
đến khi chết đi.
Thứ hai, HT là những điều không thể thay thế hay chuyển đổi cho cá nhân
khác, do đó mọi vấn đề liên quan đến HT phải do chính cá nhân đó trực tiếp đến các
cơ quan chức năng thực hiện, không thể làm thay trừ khi pháp luật có quy định
khác.
Thứ ba, HT là quyền, là nghĩa vụ mang tính nhân thân, không thể quy đổi
thành giá trị như hàng hóa, có thể trao đổi, tặng cho, mua bán.
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1.1.1.2. Quản lý nhà nước về hộ tịch
QLNN là hoạt động tổ chức, điều hành, sự tác động, tổ chức của quyền lực
nhà nước trên các mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ở nước ta, nội dung này đã
được Hiến định: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ”.
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội như quyền được kết hôn khi công dân
đủ tuối theo quy định, quyền được giám hộ, quyền được thừa kế....đồng thời góp
phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế
hoạch hóa gia đình giúp Nhà nước nắm được tình hình biến động dân cư và sự

biến động của xã hội, giúp Nhà nước có cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội và là
cơ sở để hoạch định chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. [24, tr. 185]
1.1.2. Quyến con người trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch
QCN, quyền công dân là giá trị cốt lõi của nhân loại, phải được bảo đảm
ngày một tốt hơn, đây là tiêu chí cho cuộc chạy đua của tất cả các dân tộc, các chế
độ xã hội. Một điểm rất mới trong Hiến pháp 2013 là đã không còn các quy định
theo cách thức được Nhà nước thừa nhận các QCN, mà QCN ở đây được hưởng
một cách mặc nhiên và Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo cũng như phải bảo
vệ cho những quyền đó được thực hiện trên thực tế.
Luật HT là đạo luật quan trọng liên quan đến việc bảo đảm thực hiện QCN,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm
2013. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản ở tầm Luật để điều chỉnh riêng về
lĩnh vực HT, sau nhiều năm điều chỉnh bằng các Nghị định của Chính phủ. So với
quy định pháp luật HT hiện hành, Luật HT có nhiều nội dung mới mang tính đột
phá, cải cách mạnh mẽ công tác đăng ký, quản lý HT nói riêng và quản lý dân cư
nói chung. có thể coi đây là cuộc “cách mạng” trong công tác đăng ký, quản lý HT
nói riêng và quản lý dân cư nói chung, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác này
theo hướng từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước
trong thời kỳ mới.
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Pháp luật quản lý về HT ở nước ta hiện nay đã mở rộng dân chủ và tính công
khai trong hoạt động QLNN về HT. Loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà
cho người dân, đoạn tuyệt triệt để với những tàn dư của căn bệnh quan liêu, cửa
quyền trong giải quyết các vấn đề HT của người dân; xây dựng các thủ tục hành
chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho nhân dân.Thực hiện
pháp luật quản lý về HT còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở chỗ, nó tạo cho mọi
người dân những cơ hội ngang nhau trong việc thụ hưởng tốt nhất dịch vụ đăng ký
HT trong một nền hành chính phục vụ.
Pháp luật quản lý về HT không chỉ thiết lập các nguyên tắc cơ bản của hoạt
động quản lý HT mà còn ấn định những cách thức, thủ tục để các cơ quan hành
chính phục vụ quyền đăng ký HT của người dân, sẽ là biểu hiện cao độ của việc
chăm lo chu đáo đến QCN, quyền lợi của người dân, sẽ loại trừ được những nhũng
nhiễu mang tính ban phát, tiêu cực trong đăng ký HT hiện nay.
1.1.3. Nội dung của quyền con người trong công tác quản lý nhà nước về hộ
tịch
1.1.3.1. Quy định pháp luật về quyền khai sinh
Quyền được khai sinh là một trong những quyền nhân thân quan trọng của
mỗi cá nhân được ghi nhận tại Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là
thành viên, và được nội luật hóa trong các văn bản pháp luật.
Khai sinh là quyền cơ bản của công dân, Đăng ký khai sinh là sự ghi nhận về
mặt pháp lý tình trạng nhân thân của một người được sinh ra, làm phát sinh các
quyền nhân thân của con người, đồng thời cũng là cơ sở để Nhà nước quản lý thông
tin, dữ liệu của công dân. Giấy khai sinh là cơ sở pháp lý xác định các mối quan hệ
của người được đăng ký khai sinh (quan hệ giữa cá nhân với một quốc gia - thông
qua thông tin về quốc tịch; quan hệ gia đình - thông qua thông tin về cha, mẹ). Trên
cơ sở đó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa công dân với Nhà nước, quyền và
nghĩa vụ giữa cha, mẹ và con cái. Giấy khai sinh cũng là văn bản pháp lý quan
trọng để phân biệt cá nhân này với cá nhân khác thông qua các thông tin cơ bản
như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi sinh, thông tin về cha mẹ…
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Để tạo bảo đảm cho người dân thực hiện quyền khai sinh, Nghị định số
158/2005/NĐ-CP quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh.
Cụ thể: Thẩm quyền đăng ký khai sinh (Điều 13, Điều 49); Thời hạn đi khai sinh và
trách nhiệm khai sinh (Điều 14); Thủ tục đăng ký khai sinh (Điều 15, Điều 50);
Khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi (Điều 16); Quy định về việc đăng ký khai sinh trong
một số trường hợp đặc biệt (Điều 96).
1.1.3.2. Quy định pháp luật về quyền kết hôn
Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân của mỗi cá nhân được
Hiến pháp ghi nhận, quy định: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của
pháp luật về hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn. Việc tự do kết hôn giữa
những người thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau, giữa những người theo tôn
giáo và không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được
tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”. [29, tr. 33]
Nhằm đảm bảo thực hiện quyền kết hôn của công dân theo quy định của Bộ
luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình đã có những quy định cụ thể về đăng ký kết
hôn (Điều 11), điều kiện kết hôn (Điều 9) và những trường hợp cấm kết hôn. Luật
Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định:“Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan
hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.
Tại khoản 1 Điều 11 cũng nêu rõ: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo nghi thức quy định tại Điều 14 của Luật
này”.
Việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về điều kiện, thẩm quyền,
thủ tục nhằm hướng tới việc bảo đảm những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân
và gia đình, đặc biệt là nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng,
vợ chồng bình đẳng.
Giấy chứng nhận kết hôn là căn cứ pháp lý thể hiện sự công nhận của Nhà
nước về quan hệ vợ chồng. Đây cũng là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền bảo vệ
quyền lợi của các bên trong quan hệ hôn nhân; giải quyết tranh chấp ...
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1.1.3.3. Quy định pháp luật về việc giám hộ
Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được
nhà nước quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của những người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự
(sau đây gọi chung là người được giám hộ). Giám hộ là một chế định quan trọng
trong pháp luật dân sự Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước và xã
hội ta đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân. Chế định
giám hộ được quy định ở phần thứ nhất mục 4, chương III của Bộ luật dân sự (gồm
16 điều - từ Điều 58 dến Điều 73).
Thực tế giải quyết việc đăng ký giám hộ cho thấy, quy định của pháp luật về
thủ tục này còn nhiều điểm chưa phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự năm
2005. Tại Điều 63 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “Trong trường hợp người
chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương
nhiên theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này thì Ủy ban nhân dân xã,
phường - xã - thị trấn , thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử
người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhiệm việc giám hộ”. Tuy nhiên, theo
quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì “Giấy cử giám hộ do người cử
giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải
cùng ký vào Giấy cử giám hộ”. Việc quy định thiếu đồng bộ, thống nhất giữa hai
văn bản này dẫn đến những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.
Với những bất cập nêu trên, các yêu cầu của người dân liên quan đến việc đăng ký
giám hộ đương nhiên, đăng ký việc giám sát việc giám hộ chưa được giải quyết kịp
thời, nhiều trường hợp bị kéo dài, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân, đặc
biệt là trẻ em.
1.1.3.4. Quy định pháp luật về việc nhận cha, mẹ, con
Mỗi con người sinh ra đều có cha và có mẹ; quyền có cha, mẹ là một quyền
không thể chối bỏ của mỗi người, phù hợp với quy luật tự nhiên, đạo đức, xã hội.
Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp xuất phát từ một lý do nào đó mà cha,
mẹ, con không có điều kiện nhận nhau hoặc không muốn nhận nhau, vì vậy, việc
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xác định cha, mẹ, con đã được coi là một trong những nội dung quan trọng của Bộ
luật Dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình. Pháp luật luôn bảo hộ quyền làm cha, mẹ
cũng như quyền được xác định người nào đó là cha, mẹ của mình cho mỗi công
dân, vì vậy bất kỳ người nào cũng quyền xin nhận hoặc không nhận cha, mẹ, con.
1.1.3.5. Về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định
lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
Mọi cá nhân đều có quyền có họ, tên được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Tuy nhiên, Bộ Luật Dân sự cũng quy định quyền được thay đổi họ tên, theo đó cá
nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi
họ, tên trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật (Điều 27). Ngoài ra,
Bộ Luật Dân sự cũng quy định quyền được xác định lại dân tộc (Điều 28), quyền
được xác định lại giới tính trong những trường hợp cụ thể (Điều 36).
Nhằm bảo đảm thực thi quyền đăng ký thay đổi, cải chính HT, xác định lại
dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT, điều chỉnh HT, Nghị định
158/2005/NĐ-CP quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc thay
đổi, cải chính HT, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT, điều
chỉnh HT tại các Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, và Điều 40. Phạm vi thay đổi,
cải chính HT, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung HT, điều chỉnh
HT.
1.1.3.6. Quy định pháp luật về khai tử
Điều 30 Bộ luật Dân sự đã quy định: “Khi có người chết thì người thân
thích, chủ nhà hoặc cơ quan, tổ chức nơi có người chết phải khai tử cho người đó;
Trẻ sơ sinh, nếu chết sau khi sinh thì phải được khai sinh và khai tử; nếu chết trước
khi sinh hoặc sinh ra mà chết ngay thì không phải khai sinh và khai tử". [30, tr. 14]
Đăng ký khai tử là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc
chấm dứt sự tồn tại của một cá nhân. Việc công nhận về mặt pháp lý sự kiện chết và
thời điểm chết của một cá nhân có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở chấm dứt, thay đổi
các quan hệ pháp luật của cá nhân đó, đồng thời là cơ sở xác định thời điểm phát
sinh quan hệ thừa kế giữa người chết với các cá nhân được hưởng thừa kế.
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Giấy chứng tử là một loại giấy tờ HT của cá nhân được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp cho gia đình, thân nhân, người đại diện sau khi thực hiện đăng ký
khai tử, trong đó có các thông tin về người chết, thời gian, địa điểm và nguyên nhân
chết.
Giấy chứng tử là căn cứ pháp lý giải quyết những vấn đề liên quan như thừa
kế, quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân. Số liệu và tình hình đăng ký khai tử là cơ sở
cho việc thực hiện công tác quản lý dân cư, hoạch định chính sách của cơ quan nhà
nước.
1.1.3.7. Đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn
Mặc dù Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã quy định thủ tục đăng ký khai
sinh, khai tử theo hướng đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện
các quyền của mình, tuy nhiên, thời gian qua, nhiều sự kiện sinh, tử chưa được đăng
ký, gây ảnh hưởng đến công tác hoạch định chính sách, quản lý dân cư của nhà
nước, cũng như ảnh hưởng tới việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người dân.
Trước yêu cầu QLNN về dân cư, để góp phần nâng cao hiệu quả QLNN đối với các
biến động về dân số, bảo đảm quyền lợi của người dân, Nghị định 158/2005/NĐ-CP
quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn nhằm tạo thuận lợi
cho người dân thực hiện quyền khai sinh, khai tử.
Hiện nay, việc lưu trữ và bảo quản sổ HT được thực hiện theo phương thức
thủ công, ý thức bảo quản giấy tờ HT của người dân chưa cao nên không tránh khỏi
tình trạng mất mát, hư hỏng. Để đảm bảo người dân có được giấy tờ HT chứng
minh tình trạng HT của mình đã được đăng ký, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP cũng
quy định thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn.
1.2. Khái niệm, đặc điểm, các phương thức và vai trò của việc bảo đảm
quyền con người trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của việc bảo đảm quyền con
người trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hộ tịch
Đảm bảo QCN về HT là một hoạt động của nhà nước, do các chủ thể có
thẩm quyền thực hiện trên cơ sở và để thi hành pháp luật trong lĩnh vực HT, góp
phần phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội.
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Đặc điểm của bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý nhà nước về
hộ tịch gồm các nội dung sau:
Thứ nhất, bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT là hoạt động mang
quyền lực nhà nước, thể hiện ở việc các chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí nhà
nước thông qua phương tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt
quan trọng được sử dụng là văn bản quản lý HT.
Thứ hai, bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT là hoạt động được tiến
hành bởi những chủ thể có quyền năng hành pháp là các công chức trong bộ máy
nhà nước. Thông qua các chủ thể chủ yếu thực hiện quản lý về HT là các cơ quan
quản lý hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.
Thứ ba, bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT thông qua công tác quản
lý về HT là hoạt động có tính thống nhất, được tổ chức chặt chẽ. Để bảo đảm tính
pháp lý, bộ máy quản lý, đảm bảo QCN trong công tác HT được tổ chức chặt chẽ,
thống nhất chung, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương tạo ra sức mạnh
tổng hợp của cả nước.
Thứ tư, bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT có tính chấp hành và
điều hành. Trong quá trình điều hành, các chủ thể không chỉ tự mình thực hiện pháp
luật mà quan trọng hơn là chức năng chỉ đạo nhằm vận hành hoạt động của các cơ
quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất; tổ chức để mọi đối tượng có
liên quan thực hiện pháp luật nhằm hiện thực hóa các quyền và nghĩa vụ của các
bên trong tham gia quản lý.
Vai trò của pháp luật trong bảo đảm QCN trong công tác quản lý nhà nước
về hộ tịch thể hiện ở các nội dung sau:
Đảm bảo QCN trong công tác HT là những sự kiện cơ bản xác định tình
trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết, nên, đăng ký, quản lý HT
là một vấn đề quan trọng đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Đăng ký HT thể hiện
việc nhà nước công nhận một cá nhân con người tồn tại với tất cả đầy đủ tính pháp
lý; là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện; là cơ sở để
Nhà nước công nhận và bảo hộ QCN, quyền, nghĩa vụ công dân, đồng thời có biện
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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 của đất nước.
Để công tác bảo đảm QCN trong QLNN về HT đạt hiệu quả cần có hệ thống
các quy định pháp luật tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động của các chủ thể có trách
nhiệm quản lý về HT. Pháp luật quản lý về HT thể hiện vai trò của mình ở các khía
cạnh sau:
Thứ nhất, pháp luật quản lý về HT tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho sự
quản lý của Nhà nước về công tác HT.
Quản lý HT là cơ sở để Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…và tổ chức thực hiện có hiệu quả các
chính sách đó. Với hệ thống quản lý dữ liệu HT đầy đủ, chuẩn xác, được cập nhật
kịp thời, thường xuyên sẽ là nguồn tài sản thông tin hết sức quý giá luôn sẵn sang
hỗ trợ đắc lực cho việc hoạch định các chính sách xã hội một cách chính xác, tính
khả thi cao và tiết kiệm chi phí cho cộng đồng xã hội.
Hoạt động quản lý và đăng ký HT thể hiện tâp trung nhất, sinh động nhất sự
tôn trọng của Nhà nước đối với việc thực hiện một số quyền nhân than có bản của
công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015 như quyền
đối với họ tên, quyền thay đổi họ tên, quyền xác định dân tộc, quyền đối với quốc
tịch, quyền được kết hôn, quyền được nhận nuôi con nuôi ở phương diện này, đăng
ký HT chính là phương tiện để người dân thực hiện, hưởng thụ các quyền nhân than
đó. Giấy khai sinh là giấy tờ HT gốc của mỗi cá nhân. Mọi thông tin về nhân thân
phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó.
QLNN về HT có giá trị to lớn đối với việc bảo đảm trật tự xã hội. Giấy khai
sinh chứa đựng các dữ liệu quốc gia do đó khi được sử dụng với tính cách là chứng
cứ, các thông tin thể hiện trên giấy khai sinh giúp cơ quan tiến hành tố tụng đánh
giá nhiều vấn đề trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…Bởi giá trị quan
trọng như vậy, nên trong sự phát triển của mỗi quốc gia, vấn đề xây dựng và khai
thác hiệu quả hệ thống quản lý HT phục vụ cho công tác QLNN luôn được quan
tâm.
15

Thứ hai, Pháp luật thật sự có ý nghĩa đích thực khi được thực hiện, các quy
định của pháp luật trở thành những hành vi hoạt động thực tế của các chủ thể pháp
luật. Hoạt động thực hiện pháp luật là “cầu nối” để pháp luật đi vào cuộc sống, là sự
tiếp tục ý chí của Nhà nước thể hiện trong pháp luật. Nhằm xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN, cần có một hệ thống pháp luật đầy đủ và hệ thống pháp luật đó
phải được mọi thành viên trong xã hội tôn trọng, được chấp hành nghiêm chỉnh,
triệt để. Ở góc độ pháp lý, thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp, phù hợp với quy
định pháp luật, có lợi cho Nhà nước, cho Nhân dân.
Thực tế cho thấy, để thực hiện pháp luật hiệu quả thì một trong những yếu tố
quan trọng là pháp luật phải được thực hiện một cách thống nhất. Việc pháp luật
được thực hiện thống nhấtnhằm tạo dựng môi trường pháp lý an toàn, minh bạch là
một trong những yêu cầu tất yếu để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Quản lý về HT là hoạt động của nhiều cơ quan khác nhau trong bộ máy nhà
nước, mỗi cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn giới hạn bởi các quy định pháp luật.
Tính thống nhất trong thực hiện pháp luật quản lý về HT đòi hỏi tất cả các chủ thể
đó phải được nhận thức thống nhất và thực hiện thống nhất pháp luật quản lý HT
trong phạm vi cả nước. Đây là điều kiện quan trọng để thiết lập một trật tự quản lý
về HT. Giúp loại trừ tư tưởng cục bộ bản vị địa phương, tự do vô chính phủ. Tạo
điều kiện để thiết lập trật tự pháp luật và góp phần củng cố nguyên tắc tập trung dân
chủ. Đảm bảo cho việc thực hiện các đường lối chính trị của Đảng trong thực tế đạt
hiệu quả cao.
Thứ ba, về mặt ngôn ngữ, khái niệm công khai “là việc không giữ kín, mà để
cho mọi người đều có thể biết”. Minh bạch là “rõ ràng, rành mạch”. Nhiệm vụ
chính phải mang tính chất phục vụ nhân dân nhiều hơn, hiệu quả của hoạt động
hành chính xét dưới góc độ cung cấp dịch vụ công được đánh giá bằng mức độ hài
lòng của người dân và chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên hiện nay,
hoạt động này còn nặng tính xin – cho, đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan
hành chính nhà nước còn nhiều biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Điều đó
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đã gây khó khăn, phiền hà cho các cơ quan, tổ chức; sự quan liêu cùng với những
thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo chính là những kẽ hở để một số cán bộ,
công chức lợi dụng nhằm mưu lợi ích riêng, là cơ sở dẫn đến tham nhũng, xa dân,
mất niềm tin của nhân dân.
Chính vì thế, pháp luật quản lý về HT đã quy định rõ ràng về thẩm quyền,
trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các yêu cầu đăng ký HT. Thông qua đó, cá
nhân có điều kiện sử dụng pháp luật như một công cụ hữu hiệu để đảm bảo quyền
và lợi ích hợp pháp của mình.
1.2.2. Phương thức bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý nhà
nước về hộ tịch
Nội dung bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT tập trung chủ yếu vào
các hoạt động của công tác QLNN về HT và tập trung sâu về đảm bảo QCN với các
nguyên tắc sau:
Sự thống nhất nhận thức và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị
trong việc đảm bảo thực thi hiệu quả QCN, quyền công dân theo Hiến pháp.
Cần những cơ chế cụ thể, phù hợp, thiết thực và dễ thực hiện để khơi dậy và
phát huy tính chủ động, tích cực, tự nguyện, tự giác của người dân trong việc thực
hiện các quyền cơ bản của mình.
Người dân cần nâng cao trình độ (tri thức, kỹ năng), ý thức (bản lĩnh) để
nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc các quyền, nghĩa vụ của mình. Bên
cạnh đó, người dân cũng cần phải được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, toàn
diện, kịp thời để tăng khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn.
Cần một môi trường để thực hành dân chủ với những tiêu chí và giá trị của
dân chủ thực hành để nuôi dưỡng, thúc đẩy các biểu hiện tích cực trong thể hiện và
thực hiện QCN, quyền công dân của mỗi người.
1.2.3. Chủ thể bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý nhà nước về
hộ tịch
Với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng
ký, quản lý hộ tịch ở Việt Nam theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, bảo
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đảm một cách thuận lợi cho người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch
theo quy định của Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, các luật chuyên ngành khác, góp phần
bảo đảm thực thi quyền con người và tăng cường quản lý dân cư trong giai đoạn
phát triển mới, việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Hộ tịch là hết sức
cần thiết với những quan điểm chỉ đạo sau: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của
Đảng về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực
đăng ký hộ tịch theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo sự kết nối với các lĩnh vực
khác liên quan đến công dân, tiết kiệm chi phí cho người dân và Nhà nước; Tăng
cường vai trò quản lý nhà nước về HT các cấp trên cơ sở phân cấp hợp lý thẩm
quyền đăng ký hộ tịch cấp huyện và cấp xã; đề cao trách nhiệm, từng bước tăng
cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện,
cấp xã, tạo sự chuyển biến về chất trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; Luật
hóa các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch trong các Nghị định của Chính phủ đã
được thực tiễn kiểm nghiệm, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đồng thời tham
khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước có hệ thống đăng ký hộ tịch phát
triển, phù hợp với điều kiện nước ta.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo quyền con người trong
công tác quản lý nhà nước về hộ tịch
1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo đảm quyền con người trong công tác
quản lý nhà nước về hộ tịch
Ý thức pháp luật là “một hình thái ý thức xã hội, gồm những quan điểm, khái
niệm, học thuyết pháp lý, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá của
họ đối với pháp luật hiện hành, trật tự pháp luật, pháp chế, về tính công bằng, hay
không công bằng, đúng đắn hay không đúng đắn của pháp luật hiện hành, pháp
luật đã qua và pháp luật trong tương lai, về hành vi hợp pháp, hành vi vi phạm
pháp luật của cá nhân, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế” [38,

tr. 11]. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng sâu sắc tới việc thực hiện pháp luật bảo
đảm QCN trong QLNN về HT.
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Cùng với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của kinh tế tri thức, người dân
và các cơ quan, tổ chức ngày càng coi trọng hơn những giá trị của các giấy tờ HT và
tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý HT. Mỗi người dân đã hiểu rõ sự
cần thiết của việc đăng ký các sự kiện HT để được Nhà nước bảo hộ các quyền công
dân cơ bản. Các cơ quan nhà nước được giao quyền cũng xác định rõ trách nhiệm
của mình trong công tác HT, coi đó là cơ sở cần thiết để thực hiện quản lý dân cư và
xây dựng các chính sách xã hội phù hợp.
Có nhiều nguyên nhân để lý giải tình trạng này trong đó có nguyên nhân xuất
phát từ ý thức pháp luật của những chủ thể liên quan như do hạn chế về hiểu biết
pháp luật, xuất phát từ cách nghĩ đơn giản của người dân không tự giác đi đăng ký
khai sinh hoặc khai tử đúng thời hạn quy định vì cho rằng không liên quan đến các
chế độ thanh toán nên cũng chẳng cần phải thực hiện đăng ký ngay hoặc công chức
tùy tiện sửa chữa, cải chính làm sai lệch nội dung đăng ký HT như khai tăng tuổi để
đi học sớm, khai giảm tuổi để đủ tuổi được nhận làm con nuôi…
1.3.2. Các điều kiện bảo đảm thực thi quyền con người trong công tác quản
lý nhà nước về hộ tịch
Để bảo đảm QCN trong QLNN về HT được thực hiện có hiệu quả trong thực
tiễn thì văn bản pháp luật quản lý về HT cần phải có chất lượng cao thể hiện ở tính
đồng bộ, thống nhất trong nội dung của văn bản, không mâu thuẫn, chồng chéo, phù
hợp với thực tiễn, có tính khả thi, đồng thời đáp ứng được yêu cầu QLNN về HT.

Bên cạnh đó, cần tập trung, triển khai các quan điểm theo một số nội
dung chính sau:
Thứ nhất, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành
chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch theo
hướng đơn giản, minh bạch, tạo sự kết nối với các lĩnh vực khác liên quan đến
công dân, tiết kiệm chi phí cho người dân và Nhà nước.
Thứ hai, bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của Hiến pháp
năm 2013, sự đồng bộ, thống nhất (tính tương thích) với các luật liên quan
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(như Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, ...), sự phù hợp với các cam kết
quốc tế được thể hiện trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc
tham gia, cũng như định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn
nhân và gia đình, Luật Căn cước công dân...
Thứ ba, phân cấp triệt để về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, để bảo đảm sự
thống nhất trong quản lý, tách biệt rõ hoạt động quản lý với hoạt động đăng ký hộ
tịch, tránh chồng chéo, khó xác định về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, tạo điều kiện
thuận lợi tối đa cho cá nhân, theo chúng tôi cần xác định rõ lộ trình sửa đổi, bổ sung
Luật Hộ tịch theo hướng phân cấp triệt để thẩm quyền, giao cho một cấp (có thể là
UBND cấp xã hoặc hệ thống cơ quan đăng ký hộ tịch chuyên trách) thực hiện toàn
bộ các việc đăng ký hộ tịch cả trong nước và có yếu tố nước ngoài. Tăng cường
hoạt động quản lý, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của các cấp chính quyền trung
gian (UBND cấp tỉnh - Sở Tư pháp và UBND cấp huyện).
1.3.3. Công tác tổ chức bộ máy và công chức thực hiện bảo đảm quyền con
người trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch
Đường lối, chủ tương, chính sách của Đảng và Nhà nước có ảnh hưởng sâu
sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề đăng ký và quản lý HT thể
hiện qua các biện pháp, chính sách mà Nhà nước ban hành để có thể đăng ký kịp
thời, đầy đủ, chính xác các sự kiện HT phát sinh.
Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HT cũng như trách
nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về HT của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính
trị, hệ thống chế tài xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi vi phạm pháp luật quản lý về
HT cũng là yếu tố ảnh hưởng sâu sắc tới công tác đăng ký và quản lý HT.
Trình độ, năng lực quản lý và phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách
nhiệm, tính chủ động của công chức là những yếu tố quyết định đảm bảo việc tổ
chức thực hiện pháp luật đúng đắn, có hiệu quả.
Pháp luật nói chung, pháp luật quản lý về HT nói riêng đòi hỏi những điều
kiện về cơ sở vật chất và kinh phí nhất định phục vụ triển khai tổ chức thực hiện từ
khâu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các hoạt động phục vụ việc triển
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khai thực hiện pháp luật, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện. Việc đầu
tư kinh phí, cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả
pháp luật quản lý về HT ở các địa phương.
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Tiểu kết chương 1
Có thể nói, HT đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, liên
quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nhất là thực thi bảo đảm
QCN trong QLNN về HT được xem là giá trị nhân thân, gắn chặt với từng con
người. Công tác này là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền nhằm theo dõi thực trạng và biến động về HT, trên cơ sở đó bảo hộ
các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng
các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số kế hoạch hóa gia
đình.
Để tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định, thống nhất cho công tác đăng ký, quản
lý HT, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác quản lý, đăng ký HT theo
hướng từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong
thời kỳ mới cần có hệ thống các quy định pháp luật tạo thành cơ sở pháp lý vững
chắc cho bảo đảm QCN trong QLNN về HT. Pháp luật quản lý về HT là hệ thống
các quy tắc xử sự do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh quản hệ xã hội
phát sinh trong việc QLNN về HT nhằm bảo đảm thực hiện QCN, quyền công dân.
Với vai trò tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho sự quản lý của Nhà nước về công tác
HT, song song với sự thống nhất trong cả nước, đảm bảo công khai, minh bạch các
thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi có yêu cầu đăng ký HT. Pháp luật
quản lý về HT quy định các nội dung khác nhau nhằm hiện thực hóa các QCN,
quyền công dân. Thực tiễn hiện nay, việc thực hiện pháp luật quản lý về HT bị ảnh
hưởng bởi nhiều yếu tố như ý thức pháp luật, chất lượng của văn bản pháp luật quản
lý về HT, công tác tổ chức bộ máy và công chức thực hiện pháp luật quản lý về HT,
cơ sở vật chất.
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Chương 2
THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH
2.1. Tổng quan về thành phố Hồ Chí Minh và công tác quản lý nhà nước
về hộ tịch tại thành phố
2.1.1. Giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2.096 km2, là đô thị đặc biệt với vai trò
trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội
nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam.
Cơ cấu kinh tế thành phố đang chuyển dịch đúng định hướng, tập trung nâng
cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, các yếu tố
năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn
ngày càng cao. Dân số Thành phố ước tính năm 2017 có 8.611.100 người (chưa tính
những trường hợp cư trú dưới 6 tháng, vãng lai…), tăng 2% so với năm 2016. Có
nhiều dân tộc thiểu số cư trú lâu đời trên địa bàn thành phố, trong đó dân tộc Hoa có
số lượng đông nhất khoảng 500.000 người.
Bộ máy nhà nước của Thành phố gồm 46 sở, ban, ngành (không kể các cơ
quan, đơn vị ngành dọc trú đóng trên địa bàn thành phố, 24 chính quyền địa phương
cấp huyện (với 322 đơn vị hành chính cấp xã). Việc điều hành và quản lý đô thị lớn
như đòi hỏi phải xây dựng được bộ máy nhà nước thực sự tinh gọn, chất lượng và
hiệu quả. Đồng thời, để góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống
đồng bào dân tộc, trong những năm tiếp theo cần tập trung nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong các lĩnh vực có ảnh hưởng trực
tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân như: giáo dục, y tế, văn hóa, lao động - xã
hội…[37, tr. 15]
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2.1.2. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch (cơ quan trực tiếp tham mưu Ủy
ban nhân dân Thành phố - Sở Tư pháp)
2.1.2.1. Vài nét về sở Tư pháp - cơ quan tham mưu trực tiếp về lĩnh vực quản
lý nhà nước về hộ tịch
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện QLNN trên địa
bàn thành phố về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp
luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính;
pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; HT; quốc tịch; chứng thực;
nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư
vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương
mại; đăng ký giao dịch bảo đảm; thừa phát lại; quản lý công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh
vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư
pháp. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt
động từ ngân sách nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng
theo quy định pháp luật.
Cơ cấu tổ chức bộ máy: a) Sở Tư pháp có Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và
không quá 09 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp vượt quá số lượng phòng
chuyên môn theo quy định pháp luật thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Đê án thành lập để xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp. Nhiệm vụ và biên chế của
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở Tư pháp quy định phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ và quyên hạn của Sở Tư pháp. b) Các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở Tư pháp: Phòng Công chứng số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Trung tâm Dịch vụ bán
đấu giá tài sản thành phố; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố; Trung
tâm Thông tin và tư vấn công chứng thành phố; Báo Pháp luật thành phố. Căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được phân công và ủy quyền, Giám đốc Sở Tư
pháp sau khi trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ, đê nghị Thành phố Hồ
Chí Minh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, bổ sung, điêu chỉnh chức năng,
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nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. (theo Quyết định số
32/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ về công tác HT được quy định cụ thể tại
Khoản 12 Điều 3 như sau:
Công tác QLNN về HT, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi: a) Chỉ đạo,
hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý HT, quốc tịch tại địa
phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện và công chức TPHT thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã vê việc cấp bản sao từ sổ
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; b) Xây dựng hệ thống tổ
chức đăng ký và quản lý HT; quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu HT điện tử
theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký HT theo quy định của pháp luật; c) Giải
quyết các việc vê nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyên theo quy
định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; d) Thẩm định hồ sơ,
trình Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các việc vê nuôi con nuôi thuộc thẩm
quyên của Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật; đê nghị Thành phố
Hồ Chí Minh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ HT do Thành phố Hồ Chí
Minh quyết định thu hồi, hủy bỏ, những giấy tờ HT do Ủy ban nhân dân cấp huyện
cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật); đ) Thực
hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt
Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch
Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ vê quốc tịch
theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến dữ liệu HT, hiện nay Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh lưu
được 4.149 quyển sổ HT từ năm từ năm 1880 đến năm 1953, riêng Bản án thế vì
khai sinh, khai tử, hôn thú cũng lưu được 1.793 quyển; trong đó riêng dữ liệu về
khai sinh đã có 446.678 dữ liệu về khai sinh từ năm 1945 - 1953 và 355.600 án thế
vì khai sinh.
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức và những nhiệm vụ chủ yếu về công tác hộ tịch
* Phòng hộ tịch, Quốc tịch thuộc Sở Tư pháp
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Chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký và quản lý HT tại địa phương; Quản lý,
cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu HT điện tử theo quy định; Giải quyết các việc về
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành
phố; Tham mưu Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ
HT do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường
hợp kết hôn trái pháp luật); Giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch
Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc
tịch Việt Nam.
* Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố - huyện
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp
huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện QLNN
về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra,
xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; HT; chứng thực; bồi thường nhà nước;
trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Phòng Tư pháp chịu sự chỉ
đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức
và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra,
thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.
Về quản lý và đăng ký HT: Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác
đăng ký và quản lý HT trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng
ký HT cho công chức TPHT cấp xã; Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
đăng ký HT theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết
định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ HT do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với
quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật); Quản lý, cập nhật,
khai thác Cơ sở dữ liệu HT điện tử và cấp bản sao trích lục HT theo quy định; Quản
lý, sử dụng Sổ HT, biểu mẫu HT; lưu trữ Sổ HT, hồ sơ đăng ký HT theo quy định
pháp luật.
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2.2. Thực trạng công tác đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực quản
lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật quản lý về hộ tịch bảo đảm quyền
con người trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hộ tịch
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng đảm bảo
cho pháp luật quản lý về HT đi vào cuộc sống. Thực tiễn hiện nay cho thấy, sự hiểu
biết về các quy định pháp luật quản lý về HT của đội ngũ cán bộ, công chức nói
riêng, của nhân dân nói chung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từng bước được
nâng cao, tuy nhiên một số địa bàn nông thôn vẫn còn hạn chế nhất định. Để nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
nhân dân trên địa bàn Thành phố về pháp luật và triển khai thực hiện có hiệu quả
pháp luật quản lý về HT, hàng năm Sở Tư pháp đều tham mưu UBND Thành phố
đều ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ
trọng tâm và thường xuyên, hằng năm, UBND Thành phố đều ban hành Kế hoạch
về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã chỉ đạo các sở - ngành, UBND quận - huyện
tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công
chức của đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bám sát
nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục
pháp luật; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật hòa giải cơ sở và các văn bản
hướng dẫn thi hành; chương trình công tác trọng tâm của thành phố tổ chức triển
khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
Các đơn vị thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố, các sở ngành, quận
huyện, đoàn thể thành phố, phường - xã - thị trấn đều đã triển khai kế hoạch phổ
biến, giáo dục pháp luật của thành phố tại đơn vị mình, phổ biến sâu rộng Luật HT
đến các đối tượng. Nhằm mục đích để người dân nhận thức được việc đăng ký HT
vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mình, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của
công tác TPHT trong việc phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội và giữ gìn trật tự trên
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địa bàn, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền thành phố đã thực hiện công tác
tuyên truyền pháp luật quản lý về HT đến người dân bằng nhiều hình thức khác
nhau.
Hằng năm, thành phố đã phát hành tờ gấp liên quan đến các thủ tục về đăng
ký HT như khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ....Tư pháp ở các
phường - xã - thị trấn căn cứ vào tình hình địa phương kết hợp các buổi sinh hoạt,
hội nghị của hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên...để thực hiện tuyên truyền.
Thông qua loa phát thanh ở các phường - xã - thị trấn, những nội dung pháp luật
quản lý về HT cũng được tuyên truyền đến từng người dân, đặc biệt là những điểm
mới trong Luật HT 2014.
Sở Tư pháp thành phố vừa là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố, vừa
là cơ quan tổ chức thường xuyên các hội nghị triển khai khi có văn bản mới liên
quan đến công tác HT, như Hội nghị triển khai thi hành Luật HT và các văn bản
hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, theo định kỳ các phường - xã - thị trấn trên địa
bàn Thành phố thường xuyên cử công chức TPHT tham gia các lớp tập huấn nghiệp
vụ công tác Tư pháp.
Sở Tư pháp Thành phố cũng tiến hành giao ban hằng tháng với các phường xã - thị trấn để lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong
công tác đăng ký và quản lý HT. Đồng thời mỗi chuyên viên phụ trách công tác HT
của phòng tư pháp là một đầu mối để hướng dẫn chuyên môn cho công chức
phường - xã - thị trấn giải quyết công việc khi cần thiết. Hằng năm, Sở Tư pháp
Thành phố thực hiện kiểm tra công tác TPHT đối với các phường - xã - thị trấn. Thu
hồi và hủy bỏ một số giấy tờ HT cấp trái với quy định của pháp luật. Ban hành một
số văn bản hướng dẫn UBND các phường - xã - thị trấn về công tác chuyên môn.

2.2.2. Công tác bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực quản lý về hộ
tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
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Bảng 2.1: Báo cáo tổng kết công tác tư pháp về kết quả thực hiện đăng
ký HT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2014 – 2016)
ĐƠN VỊ

THỜI GIAN/ NỘI DUNG

(Trường hợp)

Năm 2014
Đăng ký khai sinh

125.640

Đăng ký đúng hạn

115.656

Đăng ký quá hạn

9.984

Đăng ký lại

4.152

Đăng ký kết hôn

50.088

Đăng ký kết hôn lần đầu

44.208

Đăng ký kết hôn lần 2 trở lên

5880

Đăng ký lại

120

Đăng ký khai tử

45.744

Đăng ký đúng hạn

42.456

Đăng ký quá hạn

3.288

Đăng ký nuôi con nuôi

72

Điều chỉnh HT

600

Bổ sung HT

720

Xác định lại dân tộc

144

Chứng thực bản sao từ bản chính

164.184

Chứng thực chữ ký và các giao dịch khác

61.728

Sao từ sổ đăng ký khai sinh

25.776

Sao từ sổ đăng ký kết hôn

7.752

Sao từ sổ đăng ký khai tử

4.944

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

15.744

Thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chính HT

3.600

Năm 2015
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Đăng ký khai sinh

123.000

Đăng ký đúng hạn

110.328

Đăng ký quá hạn

12.672

Đăng ký lại

5.112

Đăng ký kết hôn

46.344

Đăng ký kết hôn lần đầu

39.960

Đăng ký kết hôn lần 2 trở lên

6.384

Đăng ký lại

216

Đăng ký khai tử

44.064

Đăng ký đúng hạn

40.968

Đăng ký quá hạn

3.096

Thay đổi, cải chính HT

5.808

Điều chỉnh HT

840

Bổ sung HT

840

Xác định lại dân tộc

144

Đăng ký nuôi con nuôi

144

Sao gốc

49.992

Cấp lại khai sinh

46.536

Thay đổi cải chính, điều chỉnh, bổ sung HT

10.560

Chứng thực bản sao

87.264

Chứng thực chữ ký

648

Chứng thực chữ ký người dịch

11.208

Năm 2016
Đăng ký khai sinh

148.640

Đăng ký đúng hạn

138.656

Đăng ký quá hạn

32.984

Đăng ký lại

27.152

Đăng ký kết hôn

73.088
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Đăng ký kết hôn lần đầu

67.208

Đăng ký kết hôn lần 2 trở lên

5903

Đăng ký lại

143

Đăng ký khai tử

68.744

Đăng ký đúng hạn

65.456

Đăng ký quá hạn

26.288

Đăng ký nuôi con nuôi

95

Điều chỉnh HT

623

Bổ sung HT

743

Xác định lại dân tộc

167

Chứng thực bản sao từ bản chính

187.184

Chứng thực chữ ký và các giao dịch khác

84.728

Sao từ sổ đăng ký khai sinh

48.776

Sao từ sổ đăng ký kết hôn

30.752

Sao từ sổ đăng ký khai tử

27.944

Cấp lại bản chính giấy khai sinh

38.744

Thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chính HT

26.600

Nguồn: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp
luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thanh tra, kiểm tra, giám sát là yêu cầu không thể thiếu nhằm nâng cao hiệu
lực, hiệu quả QLNN. Hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với công chức
trong thực thi công vụ là một trong những hoạt động quản lý, mang tính quyền lực
nhà nước đối với các chủ thể có thẩm quyền. Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra,
giám sát đối với đội ngũ công chức nhằm giúp cơ quan quản lý nắm bắt được công
việc của đối tượng quản lý, đảm bảo công vụ được thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật.
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Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát phải được triển khai đồng bộ các
nhóm giải pháp sau:
Đối với công tác thanh tra, cần thực hiện các nội dung thanh tra chuyên đề về
quản lý HT. Phải thật sự tạo nên tính chủ động tiến hành hình thức thanh tra trực
tiếp thay cho hình thức tự kiểm tra, báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật quản lý
về HT. Hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục theo các cách thức
định kỳ hoặc đột xuất. Nhằm triển khai có hiệu quả, vai trò chủ thể cần chú ý tới
hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra một cách có hệ thống từ trung ương
đến địa phương, thực hiện tốt chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ thanh tra, đề
cao tính độc lập của các cơ quan thanh tra khi thực thi nhiệm vụ.
Đồng thời, cần chú ý tạo ra cơ chế phát hiện ra vi phạm pháp luật, vi phạm
hoạt động công vụ ngay từ chính cán bộ, công chức do Nhân dân; cần có cơ chế
khen thưởng kịp thời, thích đáng đối với công chức CQHCNN thực hiện tốt công
vụ, khen thưởng và biểu dương người tố giác hành vi trái pháp luật và thường
xuyên tổng kết thực trạng vi phạm pháp luật quản lý về HT. Từ đó xây dựng kế
hoạch khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi trái pháp luật trong khi thi
hành công vụ.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo quyền con người trong công
tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Những kết quả đạt được
HT có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi người dân, là một đô thị lớn
với mật độ dân số cao nên quản lý về HT trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc
dù vậy, với sự nỗ lực của đảng bộ và các cấp chính quyền, thời gian qua việc thực
hiện pháp luật quản lý về HT trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả
đáng kể, đó là:
Thứ nhất, pháp luật quản lý về HT được thực hiện nghiêm, thống nhất trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh góp phần bảo đảm QCN, quyền cơ bản của công
dân. HT là việc đăng ký và quản lý các sự kiện nhân thân của mỗi cá nhân từ khi
sinh ra đến khi chết như: sinh, kết hôn, nuôi con nuôi, giám hộ, thay đổi HT, khai
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tử…Các sự kiện này có liên quan trực tiếp và chặt chẽ với các nhân thân của cá
nhân; việc đăng ký HT tạo cơ sở pháp lý để người dân hưởng các quyền, lợi ích hợp
pháp của công dân, đồng thời tạo cơ sở để Nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích hợp
pháp đó.
Những quy định trong Luật HT là phù hợp Hiến pháp 2013, nhiều quy định
mang tính cải cách, góp phần từng bước hiện đại nền hành chính công, đơn giản hóa
thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho Nhân dân, đặc biệt đã tạo
nền móng cho việc thiết lập định chế mới về quản lý tình trạng nhân thân của một
người qua số định danh (mà các dữ liệu cần phải cập nhật ẩn danh phục vụ cho
nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của công dân), tạo sự liên
thông kết nối dữ liệu phục vụ nhanh chóng trong tra cứu, sao lục, phục vụ cho nhiều
ngành nhiều cấp.
Việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký HT có yếu tố nước ngoài là thực hiện
một bước căn bản về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực HT, tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho người dân, giúp người dân tiết kiệm thời gian và thuận lợi trong
thực hiện các thủ tục. Đây là cơ hội để khẳng định tính phục vụ dân của cơ quan
công quyền, bảo đảm QCN theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đã được ghi
nhận tại Hiến pháp năm 2013. Nói cách khác, việc chuyển giao này đã mở ra một
cơ hội quan trọng cho thành phố, đó là cơ hội phục vụ dân.
Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật quản lý về HT có hiệu
quả làm cho nhận thức của người dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng
ký HT đã được nâng lên. Nhờ cấp ủy và chính quyền địa phương đã nhận thức được
tầm quan trọng của công tác này nên đã quan tâm đầu tư đáng kể thông qua nhiều
hình thức như tổ chức hội nghị, phát tờ gấp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền
thanh, lưu tủ sách pháp luật, thông qua các cuộc thi, lồng ghép với buổi sinh hoạt
tập thể… từ đó, đại đa số người dân đã nhận thức được việc đăng ký HT vừa là
quyền, là nghĩa vụ của mình nên đã tự giác đi đăng ký, việc đăng ký HT quá hạn
cũng được giảm xuống đáng kể so với trước.
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Thứ ba, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật quản
lý về HT được thực hiện thường xuyên mang lại hiệu quả cao. Trong quá trình thực
hiện pháp luật quản lý về HT không thể thiếu được việc thanh tra, kiểm tra, giám
sát. Đây là phương thức bảm đảm cho pháp luật quản lý về HT được thực hiện.
Hàng năm, sở Tư pháp thành phố ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra
định kỳ và đột xuất đối với các phường - xã - thị trấn về công tác đăng ký HT qua
đó phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về HT từ phía các cán
bộ, công chức tư pháp.
2.3.2. Những hạn chế
Bên cạnh những mặt đạt được kể trên, bảo đảm QCN trong QLNN về HT
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế nhất định.
Thứ nhất, đối với người dân vẫn còn xảy ra việc đăng ký không kịp thời,
chưa đầy đủ và thiếu chính xác. Sự tùy tiện trong việc đăng ký, cấp giấy tờ HT được
thể hiện trong những trường hợp như: Đăng ký sai thẩm quyền; Cấp bản sao giấy tờ
HT không căn cứ vào sổ gốc; Dễ dãi trong việc cấp giấy tờ HT nhất là Giấy khai
sinh: cótrường hợp nội dung trong bản sao Giấy khai sinh khác với nội dung trong
bản chính và khác với nội dung trong sổ gốc; nội dung khai sinh trong sổ Hộ khẩu,
Giấy chứng minh nhân dân, văn bằng, học bạ của người đi học được ghi theo giấy
khai sinh nên không phù hợp với bản chính…Sự sai sót này đã để lại nhiều hệ lụy
phức tạp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; Khi đăng ký HT chỉ cấp giấy
tờ HT cho người đi đăng ký mà không ghi ngay vào sổ HT; Sổ HT bị tẩy xóa nội
dung, việc sửa chữa sai sót không thực hiện theo đúng quy định (không ghi ngày,
tháng, năm sửa, không ghi tên người sửa và không đóng dấu vào nội dung sửa…);
Sổ HT không ghi chú những sự kiện đặc biệt (đăng ký quá hạn đăng ký lại…)
Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quản lý về HT
đối với người dân trên địa bàn Thành phố còn một số hạn chế nhất định. Việc tuyên
truyền phổ biến kiến thức pháp luật về HT đến người dân tuy đã được thực hiện khá
tốt trên địa bàn Thành phố nhưng cũng còn một số hạn chế, vẫn còn tình trạng
người dân chưa nhận biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong vấn đề HT, nhiều
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người dân chỉ đến khi có con đi học hoặc phát sinh những việc khác đòi hỏi phải có
giấy tờ HT mới đi đăng ký và phải chứng minh các sự kiện HT là có thật.... Số liệu
đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể và tình trạng cán bộ,
công chức lợi dụng việc đăng ký quá hạn, đăng ký lại việc sinh để cải chính tuổi
trong hồ sơ.
Thứ ba, bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT là vấn đề liên quan đến
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Mỗi cơ quan có thẩm quyền lại có phạm vi nhiệm vụ
quyền hạn được quy định khác nhau. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa
đồng bộ đã dẫn đến tình trạng cùng một tiêu chí, nhưng mỗi ngành có một số liệu
thống kê báo cáo khác nhau, điều này đã gây khó khăn cho địa phương trong việc
hoạch định chính sách.
Thứ tư, điều kiện thực hiện của pháp luật quản lý về HT có nơi, có lúc chưa
được chuẩn bị tốt nhất. Pháp luật quản lý về HT có vai trò là cơ sở pháp lý để bảo
đảm quyền đăng ký HT của công dân, cơ sở đảm bảo QCN. Yêu cầu đặt ra là Nhà
nước phải có trách nhiệm đăng ký để thực hiện việc quản lý và cũng bảo đảm quyền
đăng ký HT cho công dân; tuy nhiên, trên thực tế bên cạnh một số bất cập từ quy
định của pháp luật, trong nhiều trường hợp, tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ
phận cán bộ làm công tác HT chưa cao, còn gây phiền hà, sách nhiễu; việc thực thi
các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý còn chưa nghiêm, có nơi còn buông
lỏng quản lý dẫn đến sai phạm bị xử lý kỷ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình
sự; trong một số trường hợp đã có phản ánh về hiện tượng tiêu cực, nhưng lãnh đạo
UBND Thành phố không có biện pháp xử lý kịp thời, vẫn để cho các công chức này
tiếp tục làm việc, gây bức xúc cho nhân dân nhất là trong bối cảnh Luật HT 2014
mới có hiệu lực, nhiều quy định của Luật chưa được hiểu chính xác. Quy định về
thủ tục đăng ký các loại việc HT còn quá nhiều loại giấy tờ khác nhau, lệ thuộc vào
nơi cư trú đã dẫn đến trường hợp công dân không đáp ứng đủ thì không được đăng
ký.
Công chức trực tiếp giải quyết công việc HT tự đặt thêm thủ tục giấy tờ khi
người dân có yêu cầu đăng ký HT. Khi hồ sơ đăng ký HT chưa đầy đủ, công chức
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HT không hướng dẫn một lần mà mỗi lần chỉ hướng dẫn một nội dung nên người
dân phải đi lại nhiều lần mới được giải quyết. Quá trình áp dụng quy định của pháp
luật để giải quyết yêu cầu đăng ký HT của người dân vẫn còn một cách máy móc
nên một số trường hợp quyền lợi của người dân giải quyết sai quy định, thậm chí có
trường hợp không được giải quyết đến nơi đến chốn, theo quy định pháp luật. Bên
cạnh đó việc đầu tư về cơ sở vật chất hiện đại; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
đồng bộ nhất là các huyện ngoại thành chưa được triển khai nên việc áp dụng công
nghệ thông tin trong đăng ký HT gặp nhiều trở ngại.
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế trong pháp luật quản lý về HT trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh, không chỉ xuất phát từ các nguyên nhân khách quan mà còn bao gồm
những nguyên nhân chủ quan.
Thứ nhất, nguyên nhân khách quan
Một là, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố vẫn còn những hạn
chế ảnh hưởng tới pháp luật quản lý về HT. Mặc dù nền kinh tế cũng có sự tăng
trưởng nhanh, nhưng nhìn chung điều kiện sống của người dân còn chưa đồng đều.
Cùng với đó, tình hình làm trái pháp luật trong công chức CQHCNN diễn biến phức
tạp, có xu hướng gia tăng dẫn tới pháp luật quản lý về HT không được thực hiện
nghiêm túc.
Trong khi đó, với chủ trương cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả
hoạt động công vụ, trong đó có cơ quan tham gia tổ chức thực hiện pháp luật quản
lý về HT của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, CQHCNN còn
thực hiện chậm. Đây cũng là nhân tố làm cho việc thực hiện pháp luật quản lý về
HT còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.
Hai là, cơ sở vật chất, kinh phí trang bị cho hệ thống cơ quan đăng ký HT
còn những yếu kém cần khắc phục. Có sự không đồng đều về điều kiện vật chất ở
các phường - xã - thị trấn khác nhau. Bên cạnh đó, ở mỗi phường - xã - thị trấn có
những khác biệt về lề lối làm việc, văn hóa, nên việc bảo đảm pháp luật quản lý về
HT còn gặp khó khăn.
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Ba là, pháp luật quản lý về HT còn chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, thiếu văn bản
hướng dẫn dẫn tới pháp luật quản lý về HT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
hiệu quả chưa cao.
Thứ hai, nguyên nhân chủ quan
Một là, cơ cấu tổ chức cơ quan tham gia thực hiện quản lý HT còn bất cập.
Hiện tại, ở Việt Nam chưa có một cơ quan đầu mối thống nhất quản lý về HT mà do
nhiều cơ quan cùng thực hiện (Tư pháp, Công an…). Hơn nữa, mối quan hệ phối
hợp trong tổ chức pháp luật quản lý về HT ở một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ chặt
chẽ, chưa đi vào chiều sâu để giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp khi thực
hiện pháp luật quản lý về HT. Giữa các cơ quan Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra, UBND
các cấp chưa hình thành mối quan hệ chặt chẽ, thể hiện thành các chương trình hành
động cụ thể pháp luật quản lý về HT. Mối quan hệ giữa Sở Tư pháp với Phòng Tư
pháp, Bộ phận Tư pháp cũng chỉ dừng lại ở phạm vi thực hiện nhiệm vụ được giao,
như xây dựng các chương trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phổ biến giáo dục
pháp luật, cung cấp thông tin, báo cáo, chưa thể hiện thành các quy chế phối hợp
toàn diện.
Hai là, công tác xây dựng đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác HT
chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với pháp luật quản lý về HT nhất là
trong bối cảnh phân quyền quản lý HT cho cấp Thành phố như hiện nay. Việc quan
tâm giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ công chức chuyên trách ở một số cơ
quan tham gia tổ chức thực hiện pháp luật quản lý về HT còn chưa kịp thời, còn
buông lỏng, chưa thể hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Đối với
công chức thì chưa thật sự thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức và tinh thần
trách nhiệm trong công việc, ý thức thượng tôn pháp luật chưa cao, chưa coi việc
học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là nghĩa vụ bắt buộc nên dẫn tới
các hành vi làm trái pháp luật trong công tác QLNN về HT cũng như đảm bảo QCN
trong công tác HT chưa thật sự hiệu quả.
Mặc dù số lượng công chức chuyên trách làm công tác HT ở thành phố đã
được quan tâm, tăng cường nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu của
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thực tiễn của thành phố. Đồng thời, chất lượng đội ngũ công chức HT chưa đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ, nhiều người có trình độ còn hạn chế cả về năng lực chuyên môn
lẫn trình độ về tin học, ngoại ngữ. Những hạn chế này đã làm cho việc thực hiện
pháp luật quản lý về HT có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt trên thực tế. Hạn chế
tồn tại này càng bộc lộ rõ trong bối cảnh Luật HT 2014 mới có hiệu lực.
Ba là, công tác giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện
pháp luật quản lý về HT còn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. Công tác giám sát pháp
luật quản lý về HT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, còn chưa được tiến hành
nhất quán, chưa có cơ chế hoàn thiện để huy động sức mạnh của toàn xã hội vào
hoạt động này. Công tác thanh tra mặc dù đã được thực hiện thường xuyên nhưng
vẫn còn những biểu hiện nể nang, thiếu kiên quyết. Ở Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp,
Phòng Tư pháp cấp huyện, việc tổ chức thanh tra trực tiếp còn chưa liên tục, thanh
tra chuyên đề mới chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực phòng chống tham nhũng, chống
lãng phí, chưa tập trung vào các chuyên đề về thanh tra công vụ, thanh tra về đăng
ký HT. Công tác xử lý vi phạm trong pháp luật quản lý về HT có lúc, có nơi chưa
triệt để, nhất là các hành vi trái pháp luật liên quan tới công chức có chức vụ.
Quá trình xử lý hành vi trái pháp luật của công chức CQHCNN vẫn còn có
biểu hiện không công bằng, gây bất bình trong dư luận xã hội, làm hạn chế hiệu quả
thực hiện pháp luật quản lý về HT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Các nguyên nhân khách quan, chủ quan nêu trên được thể hiện trên nhiều
phương diện đã trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới những hạn chế, tồn tại trong công
tác này. Việc làm rõ các nguyên nhân này là rất quan trọng để tìm ra các giải pháp
phù hợp nhằm bảo đảm cho pháp luật quản lý về HT trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh nói riêng, trong cả nước nói chung.
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Tiểu kết chương 2
Pháp luật quản lý về HT ở Việt Nam được ra đời từ rất sớm, trải qua thời
gian dài phát triển với ba giai đoạn chính pháp luật quản lý về HT đã tịnh tiến đến
sự hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn khách quan. Hiến pháp năm 2013 ra
đời với nhiều quy định mới đề cao QCN, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân,
đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác quản lý HT theo hướng từng bước
chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, việc ban
hành Luật HT năm 2014 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của pháp luật quản lý về
HT.
Thành phố Hồ Chí Minh với mật độ dân cư đông đúc, dân số tăng chủ yếu về
mặt cơ học nên việc quản lý về HT trên địa bàn có những đặc thù riêng, áp lực lớn
các mặt, các lĩnh vực không riêng gì lĩnh vực TPHT. Thời gian qua được sự quan
tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, UBND Thành phố về pháp luật quản lý
về HT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những thành tựu nhất định về
công tác đăng ký HT; về tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý về HT; về thanh
tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về HT. Tuy
nhiên, bên cạnh đó pháp luật quản lý về HT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
vẫn còn những hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để khắc phục
những hạn chế đó, các cơ quan có thẩm quyền cần có những giải pháp hữu hiệu để
bảo đảm QCN trong công tác QLNN về HT trên địa bàn thành phố trong thời gian
tới.
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Chương 3
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON
NGƯỜI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TỪ
THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Quan điểm bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý nhà
nước về hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch
phải quán triệt các quan điểm của Nhà nước Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
Quá trình ra đời và phát triển của mỗi Nhà nước nói chung, nước ta nói riêng
gắn liền với sự kiếm tìm những thước đo tối ưu tạo mối liên hệ giữa quyền lực với
cá nhân. Mối liên hệ đó luôn luôn là vấn đề cốt tử, vấn đề quyết định trong mọi hình
thái Nhà nước, từ thời kỳ sơ khai của chế độ Nhà nước, phụ thuộc vào nguồn gốc
xuất thân, con người hoặc là nhận được khả năng tác động lên quyền lực, hoặc là trở
thành cá thể không có quyền gì mà chỉ mang gánh nặng nghĩa vụ. Sợi chỉ đỏ xuyên
suốt tư tưởng về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
cũng như mục tiêu cao nhất về tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta hiện nay là tất
cả vì con người, cho con người, đề cao quan điểm coi con người vừa là động lực,
vừa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc, quan hệ giữa
nhà nước với công dân là quan hệ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và về trách
nhiệm pháp lý khi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
Nâng cao dân trí, hiểu biết pháp luật và hành vi xử sự theo pháp luật của các
đối tượng trong xã hội là yêu cầu quan trọng của Nhà nước. Yêu cầu xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế đòi hỏi việc thực hiện pháp luật quản
lý về HT phải được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn, cần thiết
phải được tiến hành toàn diện đối với mọi đối tượng trong xã hội nhằm xây dựng
môi trường trong đó mọi người đều hiểu biết và tôn trọng, thực hiện đúng quy định
của pháp luật là cơ sở quan trọng để bảo đảm QCN [12, tr. 30].
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Một vấn đề hết sức phức tạp, để đáp ứng được các điều kiện xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN Việt Nam, thì pháp luật về quản lý HT phải không ngừng
được hoàn thiện, không ngừng được đổi mới. Yêu cầu chung đặt ra đối với bảo đảm
QCN trong lĩnh vực QLNN về HT trong thời gian tới phải được tiến hành thường
xuyên, liên tục và kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật về quản lý HT có liên
quan; chú trọng xây dựng các quy định pháp luật cụ thể để nâng cao tính hướng dẫn
thực hiện.
3.1.2. Bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch
phải đề cao quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân
Xã hội văn minh ngày càng đề cao con người - bao gồm cả quyền chính trị,
quyền dân sự và quyền xã hội - như là trung tâm, động lực và mục tiêu của phát
triển. Vì vậy, QCN, quyền công dân, là vấn đề quan trọng, là nội dung cơ bản của
bất kỳ một bản Hiến pháp nào trên thế giới.
Hiến pháp 2013 ra đời đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo
các tầng lớp nhân dân, thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và
Nhà nước về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm
bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Qua đó, đã đề cao nhân tố con
người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển
của xã hội, của đất nước. Một điểm rất mới trong Hiến pháp 2013 là đã không còn
các quy định theo cách thức được Nhà nước thừa nhận các QCN, mà QCN ở đây
được hưởng một cách mặc nhiên và Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo cũng
như phải bảo vệ cho những quyền đó được thực hiện trên thực tế.
Luật HT là đạo luật quan trọng liên quan đến việc bảo đảm thực hiện QCN,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm
2013. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản ở tầm Luật để điều chỉnh riêng về
lĩnh vực HT, sau nhiều năm điều chỉnh bằng các Nghị định của Chính phủ. So với
quy định pháp luật HT hiện hành, Luật HT có nhiều nội dung mới mang tính đột
phá, cải cách mạnh mẽ công tác đăng ký, quản lý HT nói riêng và quản lý dân cư
nói chung. Có thể coi đây là cuộc “cách mạng” trong công tác đăng ký, quản lý HT
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nói riêng và quản lý dân cư nói chung, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác này
theo hướng từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước
trong thời kỳ mới.
Pháp luật quản lý về HT ở nước ta hiện nay đã mở rộng dân chủ và tính công
khai trong hoạt động bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT. Loại bỏ những
thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, đoạn tuyệt triệt để với những tàn dư
của căn bệnh quan liêu, cửa quyền trong giải quyết các vấn đề HT của người dân;
xây dựng các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện
cho dân.Thực hiện pháp luật quản lý về HT còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở chỗ,
nó tạo cho mọi người dân những cơ hội ngang nhau trong việc thụ hưởng tốt nhất
dịch vụ đăng ký HT trong một nền hành chính phục vụ.
Bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT không chỉ thiết lập các nguyên
tắc cơ bản của hoạt động quản lý HT mà còn ấn định những cách thức, thủ tục để
các cơ quan hành chính phục vụ quyền đăng ký HT của người dân, sẽ là biểu hiện
cao độ của việc chăm lo chu đáo đến quyền lợi của người dân, sẽ loại trừ được
những nhũng nhiễu mang tính ban phát, tiêu cực trong đăng ký HT hiện nay.
3.1.3. Bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT phải bảo đảm phù hợp với
các quy định pháp luật có liên quan
Quản lý HT là chức năng quan trọng của Nhà nước và được thực hiện bởi
nhiều cơ quan khác nhau. Vì vậy, công tác quản lý về hộ khẩu, HT có mối quan hệ
mật thiết với QLNN thuộc các lĩnh vực của các ngành khác như: quản lý CMND,
quản lý DS-KHHGĐ, các văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ CBCC và BHXH... Thực hiện
tốt công tác đăng ký và quản lý HT giúp xác định các thông tin về nhân thân của
một con người; đồng thời giúp cho cơ quan chức năng phòng ngừa, ngăn chặn, xử
lý kịp thời những cá nhân cố tình chỉnh sửa các giấy tờ hộ khẩu, HT để trốn tránh
nghĩa vụ hoặc trốn tránh xử lý của pháp luật...Hiện nay, việc thực hiện pháp luật
quản lý về HT đặt trong mối quan hệ mật thiết với nhiều văn bản pháp luật khác
nhau đòi hỏi sự đồng bộ, thống nhất cao. Có thể kể đến đó là: Hiến pháp năm 2013,
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Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật hôn nhân và gia đình, Bộ Luật Dân sự,
Luật Căn cước công dân,Luật Dân số.
3.2. Giải pháp chung bảo đảm quyền con người trong công tác quản lý
nhà nước về hộ tịch
3.2.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật
phù hợp với Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sự ra đời của Luật HT 2014 đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử phát
triển của pháp luật quản lý về HT ở nước ta. Đến nay, để pháp luật quản lý về HT
thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống thì các cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn
thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HT.
Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật HT 2014 đến ngày 1/1/2016 khi Luật
HT có hiệu lực các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và ban hành
theo thẩm quyền 2 Thông tư, 1 Thông tư liên tịch. Nhưng cho đến nay chúng ta mới
chỉ ban hành được 1 Nghị định và 1 Thông tư, đó là: Nghị định quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật HT; quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật HT, ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ HT, Giấy khai
sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục HT và các biểu mẫu HT khác; điều kiện,
trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký
HT.
Chúng ta vẫn còn thiếu Nghị định quy định về thủ tục cấp Số định danh cá
nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin
giữa Cơ sở dữ liệu HT điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tại Điều 14 Luật HT quy định “Chính phủ quy định việc cấp Số định danh
cá nhân cho người được đăng ký khai sinh”. Tại Điều 12 Luật căn cước công dân
quy định “Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc
và cấp cho mỗi công dân Việt Nam”, “Chính phủ quy định cấu trúc số định danh cá
nhân; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân” [29, tr. 18]. Để bảo đảm thực
hiện thống nhất Luật HT và Luật căn cước công dân trong việc cấp Số định danh cá
nhân, Kế hoạch giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ,
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ngành có liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định trong đó có nội
dung quy định về thủ tục cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai
sinh; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu HT điện tử và Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến Luật HT, trên
cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để bảo đảm thi hành hiệu quả
Luật HT. Về thủ tục đăng ký HT: Theo quy định tại Luật HT năm 2014, thủ tục
đăng ký HT được đơn giản, tạo nhiều thuận lợi cho người dân như:
Giảm nhiều giấy tờ không cần thiết, tăng cường xuất trình bản chính giấy tờ,
hạn chế tối đa việc sao chụp, đặc biệt quy định chỉ cấp 02 loại bản chính Giấy khai
sinh và Giấy chứng nhận kết hôn, còn các sự kiện HT khác sau khi hoàn tất thủ tục
đăng ký, người yêu cầu đăng ký HT được cấp trích lục HT tương ứng với từng sự
kiện HT đã đăng ký, bản chính trích lục HT được chứng thực bản sao.
Giảm thời hạn giải quyết đối với hầu hết các việc HT, những việc HT đơn
giản, Luật quy định 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.
Người dân có thể lựa chọn cơ quan đăng ký HT mà không phụ thuộc vào nơi
cư trú như trước đây: Có thể lựa chọn đăng ký HT tại cơ quan đăng ký HT nơi
thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống, không nhất thiết phải theo thứ tự ưu
tiên nơi đăng ký thường trú. Bên cạnh đó, Luật cũng cho phép được lựa chọn đăng
ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân nơi cư trú của cha hoặc mẹ thay vì quy định ưu
tiên nơi cư trú của mẹ như trước.
Việc nộp hồ sơ đăng ký HT có thể lựa chọn nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính,
đăng ký trực tuyến. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu HT điện
tử được hoàn thành và liên thông với nhau thì việc giải quyết các vấn đề HT qua hệ
thống đăng ký HT trực tuyến sẽ bảo đảm nhanh chóng, gọn nhẹ và giảm thiểu chi
phí, thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính về HT.
Tuy nhiên, những quy định của Luật HT năm 2014 về thủ tục đăng ký HT
cũng sẽ nảy sinh một số vấn đề:
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Thói quen của người đi đăng ký khai sinh thường là đồng thời đăng ký hộ
khẩu thường trú tại nơi đó, nên khi quy định về việc được đăng ký khai sinh tại cơ
quan đăng ký nơi tạm trú, nơi đang sinh sống thì nhiều khi người dân chỉ thực hiện
đăng ký khai sinh mà quên làm thêm thủ tục về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Những quy định yêu cầu người đi đăng ký HT ký tên vào Sổ HT trong
trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính, hệ thống trực tuyến mà không trực tiếp đi
đăng ký cũng gây lúng túng cho cơ quan, cán bộ HT nếu không có hướng dẫn cụ
thể, để giải quyết căn cơ những tồn tại trên đòi hỏi cán bộ HT phải rất linh hoạt, có
trách nhiệm thì mới có thể giải quyết những tốt việc HT cho Nhân dân.
3.2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật hộ tịch và các văn bản
hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp, nâng cao nhận thức, hiểu
biết của nhân dân
Công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu, HT không những liên quan đến nhân
thân của con người mà còn liên quan đến chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,
quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ
chức và hoạt động của cơ quan Nhà nước, thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
Để Luật HT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi có hiệu
lực được đi vào thực tiễn cuộc sống, cả hệ thống chính trị nói chung và với vai trò là
cơ quan thường trực hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; các
cơ quan Tư pháp từ cấp tỉnh đến cơ sở phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền cùng cấp tập trung chỉ đạo kịp thời công tác này trên địa bàn tỉnh, với nhiều
hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, gắn kết với việc tuyên truyền các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến nhân
dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, duy trì trật tự, an toàn xã hội, tạo môi
trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
Mục đích, yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý
hộ khẩu, HT của Nhà nước là phải thuận tiện, dễ dàng cho nhân dân, đồng thời phải
đảm bảo việc đăng ký đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
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Để làm tốt công tác này, các cơ quan có thẩm quyền phải làm tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về hộ khẩu, HT cho nhân dân, giúp mọi người hiểu rõ
việc đăng ký hộ khẩu, HT là chấp hành pháp luật Nhà nước, đồng thời cũng bảo
đảm quyền lợi người dân.
Các hình thức, biện pháp tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, chú
trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, sáng kiến hình thức tuyên truyền mới phù hợp.
Tiếp tục sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống như tuyên truyền miệng,
tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua tài liệu tuyên
truyền (Đề cương giới thiệu, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh; Sách hỏi - đáp
pháp luật; Tờ rơi, tờ gấp pháp luật; Đặc san tuyên truyền pháp luật; Các loại băng
tiếng, băng hình với các nội dung pháp luật đơn giản, ngắn gọn và các cuộc nói
chuyện về pháp luật …) và khéo léo kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác
như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức thi sân khấu hoá, lồng ghép trong
các cuộc giao lưu văn hoá, văn nghệ, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý...
Hệ thống đài phát thanh hầu hết các phường - xã - thị trấn đều có chương
trình, chuyên mục phát thanh pháp luật. Bên cạnh đó, các hội thi "Hoà giải viên
giỏi", "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi", "Công chức TPHT giỏi"…cũng đã được
nhân rộng trên địa bàn quận. Quận cần có có tủ sách pháp luật và sự hoạt động có
hiệu quả của các câu lạc bộ pháp luật, trợ giúp pháp lý. Với nhiều hình thức tuyên
truyền phong phú như trên, các địa phương có thể áp dụng nhiều hình thức để triển
khai, phổ biến Luật HT đến tận cơ sở, đáp ứng như cầu thiết yếu của cuộc sống dân
cư.
3.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm đăng ký HT là biện
pháp số hóa (điện tử hóa) thông tin HT của cá nhân, trong đó có thông tin khai sinh
- là thông tin HT gốc. Những thông tin HT khác về kết hôn, ly hôn, thay đổi cải
chính HT, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, khai tử... được cập nhật vào hệ
thống dữ liệu, được coi là thông tin “động”, có giá trị làm cho cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư luôn sống. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu HT điện tử toàn quốc 46

cơ sở trung tâm để kết nối, tiếp nhận, liên thông với toàn bộ cơ sở HT điện tử từ các
địa phương trên cả nước - nhằm lưu giữ tập trung, kết nối, chia sẻ và cung cấp
thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là yêu cầu cốt lõi, là điều kiện không
thể thiếu mà bất cứ phần mềm đăng ký HT nào cũng phải đáp ứng được.
3.2.4. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu
chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch
Khi triển khai thi hành Luật HT năm 2014, công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt
quan trọng, ở chừng mực nào đó được coi là vấn đề mấu chốt ảnh hưởng tới hiệu
quả của việc triển khai, thực hiện. Theo quy định của Luật HT theo hướng tạo nhiều
điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng song song với đó thì nó cũng sẽ tạo ra
những áp lực cho các cơ quan, cán bộ thực hiện công tác HT. Việc tiếp nhận thêm
nhiều việc, cũng như những quy định về tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn
cơ quan đăng ký HT, thời hạn giải quyết rút ngắn… nên không thể tránh khỏi yêu
cầu về tăng cường số lượng công chức Tư pháp - HT. Tuy nhiên, theo điều kiện cần
phải tinh giản biên chế như hiện nay, việc bổ sung thêm biên chế là rất khó khăn.
Hiện nay, công chức Tư pháp - Hộ tịch ngoài thực hiện công tác tư pháp, có khi còn
phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác nữa nên dễ dẫn đến tình trạng quá tải
trong công việc gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của công việc và cũng sẽ cản
trở việc học tập, trau dồi nâng cao kiến thức của các cán bộ.
Về chất lượng, công chức TPHT cần được chuẩn hóa theo quy định tại Điều
72 Luật HT năm 2014. Theo đó, công chức TPHT cấp xã phải có có trình độ từ
trung cấp Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ HT; công chức làm công tác
HT tại Phòng Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi dưỡng
nghiệp vụ HT. Tuy nhiên, đối với nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa,
những nơi trình độ dân trí thấp, kinh tế kém phát triển, những địa phương nhân lực
vốn đã, đang bị quá tải trong công việc thì vấn đề bồi dưỡng để chuẩn hóa đội ngũ
cán bộ theo quy định của Luật không phải đơn giản, sẽ khó khăn từ bố trí thời gian,
bố trí người thay thế, kinh phí… hiện có 2.455/3.150 công chức làm công tác HT
cấp huyện có trình độ đại học luật trở lên (chiếm tỷ lệ gần 78%). Như vậy còn tới
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700 người (tức 22%) trên tổng cán bộ công chức làm công tác HT cấp huyện hiện
nay chưa đạt tiêu chuẩn, trình độ (đại học luật) theo quy định của Luật HT.
Do vậy, thường xuyên có các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp
vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ này. Không ngừng nâng cao tính chuyên
nghiệp của đội ngũ công chức TPHT bằng việc tiêu chuẩn hoá cán bộ tương xứng
với tính chất công việc, chức năng, nhiệm vụ mà họ đảm nhiệm cũng như yêu cầu,
đòi hỏi của xu thế phát triển xã hội.
3.2.5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ
tịch
Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mục
tiêu cải cách hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công
bằng trong khi giải quyết các công việc hành chính. Vấn đề cải cách thủ tục hành
chính lấy người dân làm trung tâm, hình thành một tư duy mới về công tác HT; đảm
bảo quyền lợi chính đáng của người dân và tháo gỡ những vướng mắc mà trước đó
chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết. Bảo đảm thực hiện pháp luật quản lý về HT
không chỉ đơn thuần là sự ban hành văn bản pháp luật mà là sự quyết tâm đổi mới
thực sự nề nếp quản lý HT cho phù hợp với khuôn khổ của một xã hội phát triển
bằng cách đơn giải hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm bớt chi phí và
phiền hà cho công dân.
Cơ quan có thẩm quyền cần tập trung vào các biện pháp sau:
Một là, đầy mạnh thực hiện sự phân cấp quản lý HT một cách hiệu quả, hợp
lý theo chủ trương cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Chính phủ nên phân cấp
toàn diện vai trò, chức năng thống nhất quản lý HT cho Bộ Tư pháp và xây dựng lộ
trình thích hợp đối với việc chuyển giao cho cấp xã toàn bộ các việc đăng ký HT
với sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác này tại cơ sở.
Hai là, tăng cường tính chủ động và chịu trách nhiệm của cơ quan, người có
thẩm quyền đăng ký HT, tạo điều kiện để các chủ thể có thể linh hoạt vận dụng giải
quyết các trường hợp phát sinh trong thực tiễn quản lý HT theo nguyên tắc bảo đảm
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quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát
của các cơ quan quản lý cấp trên đối với cơ quan cấp dưới.
Ba là, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý HT và xây dựng cơ
sở dữ liệu thông tin HT tại mỗi tỉnh, thành phố và trên toàn quốc; từng bước nghiên
cứu khả năng tích hợp thông tin về hộ khẩu, chứng minh nhân dân vào hệ thống
này.
Ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp hỗ trợ rất lớn cho hiệu quả của
việc thực hiện pháp luật về HT hiện nay, giải phóng thời gian làm việc thủ công cho
công chức HT các cấp để có thời gian quan tâm, nghiên cứu nghiệp vụ HT, thuận
tiện và chính xác trong công tác thống kê, khai thác dữ liệu... Trong xu hướng hiện
đại hoá nền hành chính nhà nước ngày nay, cần tích cực nghiên cứu, ứng dụng công
nghệ thông tin và dữ liệu điện tử về HT với tính chất là kho dữ liệu chuyên ngành
để nâng cao hiệu quả QLNN, từng bước tin học hóa các quy trình phục vụ nhân dân
đăng ký HT được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác theo kinh nghiệm của các
nước có nền pháp luật phát triển.
Có thể nói, gắn với việc thực hiện quyền công dân, giải pháp tăng cường cải
cách hành chính kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây
dựng cơ sở dữ liệu điện tử về HT cần được nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tính
nhân văn vốn có của công tác này, tăng chỉ số tin cậy và mức độ hài lòng của người
dân; tạo môi trường thân thiện cho công dân khi đến với cơ quan đăng ký HT không
chỉ để đảm bảo các quyền nhân thân của mình mà còn với một thái độ tích cực, giúp
Nhà nước quản lý dân cư tốt hơn.
3.2.6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong pháp luật quản
lý về hộ tịch
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định
được việc đăng ký quản lý HT là một nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội cần được
quan tâm chu đáo. Cơ chế thông báo những thay đổi liên quan đến HT của từng cá
nhân cũng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, nhiều trường hợp không
thông báo nên không kịp thời cập nhật những thay đổi về HT liên quan trong sổ HT
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(Ví dụ: do không nhận được thông báo việc ly hôn để ghi chú vào Sổ đăng ký kết
hôn nên mặc dù đã ly hôn vẫn được cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn).
Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa
phương là tiền đề quan trọng bảo đảm cho việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ
công chức Tư pháp các cấp và là những biện pháp bảo đảm cho công tác quản lý
HT có hiệu lực, hiệu quả. Cần có phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan
hữu quan trong việc giải quyết những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân công tác
phối hợp giữa các ngành như công an, phòng giáo dục, phòng Lao động thương
binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội trong giải quyết công việc, mọi cơ quan, tổ chức
cần xác minh tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân được điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ
cá nhân theo đúng nội dung của giấy khai sinh đảm bảo quy định.
3.2.7. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong
pháp luật quản lý về hộ tịch
Hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với công chức trong thực thi công
vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là một trong những hoạt động quản lý, mang
tính quyền lực nhà nước đối với các chủ thể có thẩm quyền. Việc phát hiện vi phạm
của công chức do nhiều chủ thể thực hiện thông qua hoạt động giám sát, thanh tra
công vụ trong nội bộ CQHCNN và hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật và
theo dõi thi hành pháp luật theo chức năng. Các cơ quan Tư pháp chịu trách nhiệm
quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các Bộ, ngành và UBND các cấp.
Thông qua hoạt động này giúp cho công chức CQHCNN nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật; thái độ chấp hành hay không chấp hành pháp luật hoặc mức độ chính xác
trong áp dụng pháp luật của công chức CQHCNN phụ thuộc rất lớn vào kết quả của
sự kiểm tra, giám sát sự chấp hành pháp luật. Mặt khác, cũng thấy rằng công chức
CQHCNN thi hành, chấp hành pháp luật một cách tự giác, nghiêm chỉnh một khi họ
có thái độ đúng đắn đối với pháp luật.
Hoạt động giám sát cần đi vào thực chất trên cơ sở các chương trình cụ thể
hàng quý, hàng tháng với nội dung rõ ràng, tránh sự dàn trải không hiệu quả. Nội
dung giám sát cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm hiện nay như tình trạng tham
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nhũng, tiêu cực... Khi giám sát cần chú ý tới các cách thức mở rộng quyền trực tiếp
giám sát của Nhân dân đối với CQHCNN, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp
của họ để thực thi công vụ đạt chất lượng, hiệu quả.
Trong công tác thanh tra, cần tiến hành hình thức thanh tra trực tiếp thay cho
hình thức tự kiểm tra, báo cáo của CQHCNN về tình hình thực hiện pháp luật quản
lý về HT. Bảo đảm mọi hành vi trái pháp luật đều bị xử lý bất kể người vi phạm có
vị trí xã hội, nghề nghiệp, thành phần xuất thân nào. Đặc biệt, những hành vi trái
pháp luật do công chức CQHCNN gây ra cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh,
không thiên vị. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi trái pháp luật, người vi
phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, bồi hoàn một phần thiệt hại vật chất,
thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
3.3. Giải pháp bảo đảm bảo quyền con người trong công tác quản lý nhà
nước về hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3.3.1. Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính,
nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch theo hướng đơn
giản, minh bạch, tạo sự kết nối với các lĩnh vực khác liên quan đến công dân, tiết
kiệm chi phí cho người dân
Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương,
xác định nhiệm vụ bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT là một nhiệm vụ
chính trị, xã hội cần được quan tâm đặc biệt, là cơ sở quan trọng, trực tiếp trong
việc bảo đảm QCN; thi hành hiệu quả Luật HT cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả
QLNN về HT, trong đó phát huy hơn nữa vai trò của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp
trong việc tham mưu UBND cùng cấp; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên
quan; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động đăng ký
HT, đặc biệt là đăng ký HT có yếu tố nước ngoài, thay đổi, cải chính HT…; kịp thời
khắc phục các sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
này. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mục
tiêu cải cách hành chính của các nước nói chung, đặc biệt ở nước ta cải cách thủ tục
hành chính được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng.Cải cách thủ tục hành chính
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nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết
các công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi
dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân.Trong những năm gần đây việc cải cách
hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý HT rất được quan tâm và đã tạo được
nhiều chuyển biến quan trọng, đặc biệt là về thủ tục đăng ký HT.
Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục đăng ký HT theo hướng đơn giản hoá
giấy tờ, rút ngắn quy trình giải quyết đối với cả việc đăng ký HT trong nước và
đăng ký HT có yếu tố nước ngoài. Đồng thời tăng cường tính chủ động, sáng tạo
của cơ quan đăng ký HT và người có thẩm quyền đăng ký HT. Nâng cao tính phục
vụ của hoạt động đăng ký HT với tính chất là một loại hình dịch vụ công, bảo đảm
người dân được phục vụ thuận tiện, nhanh chóng khi họ thực hiện quyền và nghĩa
vụ đăng ký HT của mình. Nâng cao tính phục vụ của hoạt động đăng ký HT với tính
chất là một loại hình dịch vụ công, bảo đảm người dân được phục vụ thuận tiện,
nhanh chóng khi họ thực hiện quyền và nghĩa vụ đăng ký HT của mình.

3.3.2. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân
dân cấp huyện, trên cơ sở phân cấp hợp lý thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho
cấp huyện và cấp xã; đề cao trách nhiệm, từng bước tăng cường tính chuyên
nghiệp của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã, tạo
sự chuyển biến về chất trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
Đối với cấp huyện, cần tiếp tục tuyên truyền những quy định của pháp luật
về đăng ký và quản lý HT cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa
bàn. Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ HT
cho đội ngũ công chức TPHT cấp xã; kiện toàn Phòng Tư pháp bảo đảm đủ về số
lượng, chất lượng; chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo
cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức TPHT; bảo
đảm thường xuyên có người trực, tiếp nhận giải quyết kịp thời các yêu cầu đăng ký
HT của người dân. Chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện tốt chức năng tham mưu
giúp UBND cấp huyện trong QLNN về HT, các quy định của pháp luật về đăng ký,
quản lý HT, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ QLNN về công
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tác đăng ký và quản lý HT; kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai sót
trong công tác đăng ký và quản lý HT ở cấp xã; thực hiện niêm yết công khai các
thủ tục hành chính về đăng ký HT đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Bố trí đủ
kinh phí mua sổ, biểu mẫu HT thuộc trách nhiệm in, phát hành của Bộ Tư pháp;
kinh phí trang bị máy tính có kết nối Internet, máy in; kinh phí in các biểu mẫu HT
đen trắng, không có hoa văn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng của cơ quan đăng ký
HT và nhân dân trên địa bàn.
Đối với cấp xã, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm
quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, lệ phí đăng ký HT; xử lý kịp thời, nghiêm
minh các vi phạm về đăng ký và quản lý HT; thực hiện việc lưu trữ sổ sách, giấy tờ
HT, sử dụng sổ HT và biểu mẫu HT đúng theo quy định; thực hiện công tác phổ
biến các quy định của pháp luật về HT; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục
hành chính về đăng ký HT đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Kịp thời đăng ký
những sự kiện HT phát sinh tại địa phương, công chức TPHT phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND cấp xã về những sự kiện HT phát sinh trên địa bàn mà không
đăng ký; thực hiện đăng ký và cấp các giấy tờ HT đúng theo quy định của pháp luật
về HT; thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, thống kê số liệu HT theo quy định
của pháp luật.
Cần kiện toàn, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ
TPHT, thường xuyên rà soát, bồi dưỡng và thay thế để cho đội ngũ này thực sự là
cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt.
Kiến nghị Trung ương (Chính phủ) bổ sung, xây dựng chức danh HT viên, để nâng
cao hiệu lực, hiệu quả của công tác HT thì cần thiết phải ổn định, chuyên nghiệp
hóa đội ngũ công chức thực hiện công tác HT thông qua việc xây dựng chức danh
HT viên. Việc xây dựng chức danh HT viên sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp cho đội
ngũ công chức này đồng thời cũng là điều kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân cấp xã
nhận chuyển giao những công việc phức tạp từ Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
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Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có quyết tâm chính trị, có môi trường,
có cơ chế để bảo đảm thực thi QCN, quyền công dân nhưng nếu đội ngũ cán bộ yếu
về năng lực, kém về phẩm chất thì khó đạt được thành công. Nói cách khác, việc
thực hiện QCN, quyền công dân được bảo đảm đến đâu, phần không kém quan
trọng thuộc về đội ngũ cán bộ, những người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ
trương, chính sách, quy định đến người dân và các đối tượng khác. Chính vì vậy,
chất lượng đội ngũ cán bộ phải được coi là một khâu quan trọng nhằm khuyến
khích, phát huy hiệu quả thực hiện QCN, quyền công dân. Nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, nhất là bộ phận trực tiếp tiếp xúc và phục vụ nhân dân theo hướng bảo
đảm đủ năng lực, nhiệt tình, gần gũi và giúp đỡ dân là hướng quan trọng nhằm đẩy
mạnh việc phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sinh khí và động lực để cổ vũ việc thực thi
các QCN, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân hiện nay ở nước ta.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm công
tác HT, đặc biệt ở cấp huyện và cấp xã. Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNVBTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày
22/10/2009 đã quy định việc ưu tiên bố trí thêm chức danh TPHT. Như vậy, về mặt
pháp lý, mặc dù các văn bản pháp luật hiện hành quy định về chức danh, số lượng
cán bộ, công chức ở xã, phường - xã - thị trấn , thị trấn chưa ghi nhận một cách
chính thức về chức danh HT viên, nhưng các văn bản này đã quan tâm bố trí thêm
chức danh TPHT; do đó, trước mắt các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm,
bố trí đủ mỗi xã, phường - xã - thị trấn , thị trấn có ít nhất 01 công chức chuyên
trách về HT. Để có một đội ngũ làm công tác HT chuyên nghiệp, ổn định; đủ về số
lượng, bảo đảm về chất lượng; đáp ứng được yêu cầu của công tác đăng ký và quản
lý HT trong giai đoạn hiện nay thì công chức được bố trí vào vị trí TPHT phải đủ
tiêu chuẩn theo quy định và phải được bồi dưỡng nghiệp vụ HT để đảm nhiệm công
tác chuyên môn.
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3.3.3. Cụ thể hóa các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch trong các Nghị
định của Chính phủ đã được thực tiễn kiểm nghiệm, bảo đảm tính kế thừa và phát
triển, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số địa phương có hệ
thống đăng ký hộ tịch phát triển, phù hợp với điều kiện của thành phố
Cần có sự đồng bộ chặt chẽ trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận giữa cấp
thành phố và quận. Hiện nay, thực sự chưa rõ nội dung của sự chuyển giao thẩm
quyền là gồm những vấn đề gì. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu là phải chuyển giao
đồng bộ, đặc biệt là số liệu thống kê, tài liệu lưu trữ trực tiếp liên quan đến việc
thực hiện thẩm quyền tiếp theo của cấp quận. Bên cạnh đó, việc chuyển giao quy
trình, kinh nghiệm thực hiện công tác cũng rất quan trọng.
Cần quan tâm đầu tư về các điều kiện bổ trợ, phối hợp. Chúng ta biết rằng,
để giải quyết việc đăng ký HT có yếu tố nước ngoài, cơ quan tư pháp cấp tỉnh được
hỗ trợ đồng bộ từ các cơ quan chức năng liên quan (công an, ngoại vụ, công chứng,
dịch thuật, sứ quán...) và đồng bộ với hệ thống các cơ quan giải quyết việc có liên
quan đến nước ngoài. Nay, chỉ có công tác đăng ký HT có yếu tố nước ngoài
chuyển giao xuống quận, vậy đương nhiên là sự đồng bộ trong hỗ trợ giải quyết ở
cấp quận là không tương thích với các ngành liên quan cấp trên và với ngay cả các
ngành ngang cấp trong quận. Đây là thách thức rất đáng kể vì nó là thách thức thuộc
về cơ chế, thể chế.
Bên cạnh đó, yếu tố nước ngoài cũng đòi hỏi phải có thêm điều kiện vật chất,
địa điểm làm việc, trang thiết bị phù hợp trong khi đó điều kiện của cấp quận huyện còn rất hạn chế, ngay cả đối với người dân trong nước vẫn còn có điểm chưa
bảo đảm, tương xứng.
3.3.4. Tiếp tục phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền đăng ký hộ tịch, tách bạch rõ
ràng hơn chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch (xây dựng thể chế, hướng dẫn, chỉ
đạo , kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm…) và chức năng đăng ký hộ tịch
Cần tách bạch rõ ràng hơn chức năng QLNN về HT (xây dựng thể chế,
hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện thể chế, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm…) và chức

55

năng đăng ký HT, theo hướng tiếp tục phân cấp thẩm quyền đăng ký HT cho chính
quyền cấp cơ sở; cấp tỉnh chỉ làm nhiệm vụ quản lý.
Theo quy định pháp luật hiện hành thì chức năng QLNN về HT và chức năng
đăng ký HT chưa được phân định rõ ràng, chức năng đăng ký HT được thực hiện
tản mạn ở nhiều cấp, dẫn đến tình trạng: một số việc đăng ký HT người có yêu cầu
và thậm chí cả cơ quan có thẩm quyền đăng ký HT cũng không phân biệt được đúng
thẩm quyền nên giải quyết việc đăng ký HT không đúng, không chính xác, phải hủy
bỏ giấy tờ HT, thực hiện lại việc đăng ký, gây phiền hà, tốn kém chi phí cho cả
người dân và Nhà nước. Một số cơ quan quản lý ở cấp trung gian (UBND cấp tỉnh,
Sở Tư pháp, UBND cấp huyện) không có thời gian thực hiện đầy đủ, toàn diện các
nhiệm vụ trong QLNN về HT hoặc thực hiện chồng chéo; người dân thì khó phân
biệt yêu cầu đăng ký HT của mình do cấp nào giải quyết.
Thực hiện những định hướng về cải cách hành chính theo tinh thần của Nghị
quyết Trung ương 5 khóa X, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 20102020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, với quan điểm "thực
hiện phân cấp mạnh và phù hợp nhiệm vụ từ Chính phủ và các Bộ cho chính quyền
địa phương", "đồng thời xây dựng hành lang pháp lý bảo đảm sự thống nhất quản
lý của nhà nước ở Trung ương" [39, tr. 33], đồng thời với xu hướng hội nhập, quốc
tế hóa tiến tới hình thành “thế giới phẳng”, bảo đảm tính công bằng, không có sự
phân biệt đối xử giữa công dân của các quốc gia, không có sự phân biệt về trình tự,
thủ tục, thẩm quyền đăng ký việc HT trong nước và đăng ký việc HT có yếu tố
nước ngoài, thì mục tiêu lâu dài phải tiến tới phân cấp triệt để việc đăng ký HT cho
chính quyền cơ sở, chỉ giao thẩm quyền đăng ký HT cho một cấp (cấp xã).
Để bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, tách biệt rõ hoạt động quản lý với
hoạt động đăng ký HT, tránh chồng chéo, khó xác định về thẩm quyền đăng ký HT,
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, theo chúng tôi cần xác định rõ lộ trình
sửa đổi, bổ sung Luật HT theo hướng phân cấp triệt để thẩm quyền, giao cho một
cấp (có thể là UBND cấp xã hoặc hệ thống cơ quan đăng ký HT chuyên trách) thực
hiện toàn bộ các việc đăng ký HT cả trong nước và có yếu tố nước ngoài. Tăng
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cường hoạt động quản lý, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của các cấp chính quyền
trung gian (cấp tỉnh, cấp huyện).
3.3.5. Quy định thủ tục đăng ký hộ tịch theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút
ngắn thời hạn giải quyết, gắn với công tác cải cách hành chính mạnh mẽ hơn.
Đăng ký HT không cần theo trình tự ưu tiên theo nơi thường trú. Xu hướng
quản lý hiện đại sẽ xoá bỏ hộ khẩu, mỗi cá nhân sẽ chỉ có một thông tin về nơi cư
trú, sẽ được cập nhật theo tình trạng cư trú thực tế của cá nhân, do đó, việc đăng ký
HT sẽ chỉ cần thực hiện tại nơi cư trú thực tế của cá nhân. Quy định rõ các cơ chế,
phương thức đăng ký HT (qua bưu chính, online), cách thức nộp lệ phí, trả kết
quả/thông báo kết quả trong từng phương thức. Không cấp bản chính các giấy tờ
HT, tất cả cập nhật trong sổ bộ HT, quy định rõ và mở rộng các cơ quan được
quyền cấp bản sao/trích sao sổ bộ HT trong đó có ghi các thông tin HT cần thiết tùy
theo yêu cầu cụ thể của cá nhân (ví dụ: cần thông tin khai sinh – chỉ trích và cấp
trích lục HT gồm các thông tin liên quan đến việc đăng ký khai sinh của người đó
(họ tên, ngày tháng năm nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, các thông tin về cha, mẹ ...);
cần thông tin về tình trạng hôn nhân thì chỉ trích thông tin về cá nhân – họ tên, số
định danh cá nhân, tiểu sử hôn nhân – đã kết hôn/chưa, việc ly hôn/vẫn duy trì quan
hệ hôn nhân/các cuộc ly hôn/con cái và quyền nuôi dưỡng con ...
3.3.6. Đổi mới phương thức đăng ký hộ tịch theo hướng hiện đại, đẩy mạnh
việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kế thừa các thủ tục đăng ký hộ tịch tuy
mang tính thủ công nhưng phù hợp trong tình hình mới.
Cần xác định, xây dựng cơ sở dữ liệu HT điện tử là một yêu cầu bức thiết
hiện nay. Cơ sở dữ liệu HT điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý
HT, đặc biệt là trong thống kê, báo cáo số liệu đăng ký HT để phục vụ chính xác,
kịp thời cho việc xây dựng, hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an
ninh và trong tra cứu thông tin biến động HT theo yêu cầu của người dân. Quy định
công chức làm công tác HT thực hiện đăng ký HT bằng máy tính trên cơ sở phần
mềm đăng ký dùng chung thống nhất và cập nhật dữ liệu trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu
HT điện tử, đồng thời cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu HT bằng giấy (Sổ HT).
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3.3.7. Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là cơ sở dữ liệu ngành, được
lập trên cơ sở tin học hóa công tác hộ tịch, được kết nối để cung cấp thông tin hộ
tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đồng bộ với Thành
phố.
Xây dựng Cơ sở dữ liệu HT điện tử là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ
sở tin học hóa công tác HT, được kết nối để cung cấp thông tin HT cơ bản của cá
nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu HT điện tử phải xây dựng
theo hướng đồng bộ, liên thông, song hành với cơ sở dữ liệu bằng hồ sơ giấy. Cơ sở
dữ liệu điện tử được xây dựng phải dựa trên cơ sở dữ liệu bằng giấy. Việc xây dựng
cơ sở dữ liệu HT điện tử sẽ tạo nhiều thuận lợi cho công tác đăng ký và quản lý HT,
đặc biệt trong việc thống kê, tra cứu, khai thác thông tin một cách nhanh chóng, kịp
thời; phục vụ đắc lực cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phương thức, cách thức đăng ký,
quản lý HT cũng có nhiều thay đổi. Từ phương thức đăng ký thủ công, giản đơn
(viết bằng tay hoặc đánh máy trên giấy tờ/sổ sách) như đã tồn tại thời gian trước,
ngày nay, nhiều nước đã áp dụng công nghệ hiện đại trong đăng ký và quản lý HT,
tất cả thông tin liên quan đến tình trạng HT của cá nhân đều được đăng ký và cập
nhật trên hệ thống máy tính điện tử. Phương thức đăng ký, quản lý, lưu giữ sự kiện
HT điện tử ra đời, giúp cho yêu cầu tra cứu, sử dụng nhanh chóng hơn, thuận tiện
hơn, toàn diện và đầy đủ hơn.
Đây là xu hướng của nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã triển khai
thực hiện từ cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, tất cả đều đã xây dựng cơ sở dữ liệu
HT điện tử và thực hiện đăng ký, quản lý HT điện tử như Cộng hoà Áo, Cộng hoà
Liên bang Đức, Hungari, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…
Với yêu cầu quản lý dân cư, quản lý xã hội trong thời kỳ hiện nay, đòi hỏi dữ
liệu của cá nhân từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, chấm dứt sự tồn tại phải được
cập nhật liên tục, thống nhất và đầy đủ, dữ liệu HT là dữ liệu gốc, dữ liệu đầu tiên
của mỗi cá nhân, do đó cần phải sớm được đầu tư, áp dụng khoa học, kỹ thuật, công
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nghệ hiện đại cho việc đăng ký và quản lý, tạo cơ sở dữ liệu đầu vào thống nhất cho
CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL chuyên ngành khác.
3.3.8. Có cơ chế không ngừng cho công tác nghiên cứu sửa đổi, bổ sung
hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành quy định nguyên tắc chung về quyền nhân
thân của cá nhân, tạo sự thống nhất trong nội tại hệ thống pháp luật.
Công tác quản lý, đăng ký HT cần được coi là công tác quan trọng của cấp
uỷ, chính quyền địa phương, không phải là công tác của riêng ngành Tư pháp. Các
sở Tư pháp cần xác định vai trò nòng cốt của mình, chủ động, tích cực hơn nữa
trong việc tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cũng như sự phối hợp
với các sở, ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; sớm có giải pháp cụ thể
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để khắc phục tình trạng buông lỏng
quản lý hoặc hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, đăng ký HT; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động đăng ký HT ở cấp huyện, cấp xã; việc
đăng ký HT có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính HT… kịp thời uốn nắn các sai
sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đăng ký và quản lý
HT.
Tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan;
bảo đảm tính kết nối, liên thông giữa cơ quan quản lý, đăng ký HT với các cơ quan
khác có liên quan trong quản lý và khai thác các thông tin, số liệu về HT.
Các cấp chính quyền địa phương cần xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng
của công tác HT trong việc góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an
ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình để quan tâm, đầu tư hơn cho
công tác này. Cần dành kinh phí nhất định cho việc mở các lớp tập huấn, các đợt
tuyên truyền để người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ đăng ký HT của mình. Tại
các xã, phường - xã - thị trấn , thị trấn cần trang bị đầy đủ phương tiện làm việc
(máy tính), tủ lưu hồ sơ, sổ HT, bố trí địa điểm tiếp dân...
Cần coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ không thể thiếu của chính quyền
các cấp; nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, đặc biệt là bà con thuộc
khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa là đòi hỏi cấp bách, cần được thực hiện thường
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xuyên. Để thu hút sự tham gia của bà con, cần có những tài liệu chuẩn phục vụ công
tác tuyên truyền, trong đó lưu ý trình độ của bà con theo từng vùng (tránh việc đọc
văn bản), bên cạnh đó cũng cần đầu tư những khoản kinh phí cần thiết phục vụ cho
công tác tuyên truyền, để bảo đảm hiệu quả của công tác tuyên truyền.
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Tiểu kết chương 3
Với mục tiêu xây dựng thành công nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
đòi hỏi pháp luật nói chung, pháp luật quản lý về HT nói riêng phải được thực hiện
nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác nhằm bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về
HT. Hiện nay việc xác định quan điểm và những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực
hóa các quy định pháp luật về quản lý HT nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công
cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải được đặt trên nền tảng hệ thống
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tư duy đổi mới và phát triển trong giai đoạn
hiện nay. Để pháp luật quản lý về HT được thực hiện có hiệu lực, hiệu quả cần phải
tiến hành đồng bộ các giải pháp chung như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành
mới các văn bản pháp luật phù hợp với Luật HT và các văn bản hướng dẫn thi hành;
tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật HT và các văn bản hướng dẫn thi
hành với nội dung và hình thức phù hợp, nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân
dân; đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực
hiện pháp luật quản về HT…và các giải pháp đặc thù áp dụng riêng cho Thành phố
Hồ Chí Minh, nhất là trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH13 về
chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, nền tảng vững chắc để triển khai
có hiệu quả đối với công tác bảo đảm QCN trong lĩnh vực QLNN về HT.

61

KẾT LUẬN
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) khẳng định quan điểm “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm
các QCN, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người”.
Như vậy, ở đây Nhà nước nhận về mình trách nhiệm, nghĩa vụ phải tôn trọng các
QCN, quyền công dân; bảo đảm các QCN, quyền công dân; đồng thời chăm lo hạnh
phúc, sự phát triển tự do của mỗi người.
Với tính cách là một hoạt động thể hiện sâu sắc chức năng xã hội của nhà
nước, quản lý HT có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển xã
hội, trực tiếp đối với việc bảo đảm QCN. Nhìn từ khía cạnh khác, mối quan hệ giữa
nhà nước và công dân thể hiện qua các quy định pháp luật về đăng ký HT phản ánh
một cách tập trung, sinh động, khách quan các giá trị dân chủ trong một nhà nước
“của dân, do dân, vì dân”. Trong xu hướng xây dựng xã hội dân chủ và nhà nước
pháp quyền ở nước ta hiện nay, người dân có quyền đòi hỏi và nhà nước có trách
nhiệm phải tổ chức phục vụ việc đăng ký HT của người dân một cách thuận tiện,
nhanh chóng theo mô hình của một loại dịch vụ công thiết yếu.
Nhìn vào thực trạng quản lý HT ở nước ta và đặt trong sự so sánh với các
quốc gia trong khu vực, chúng ta không thể không quan ngại trước không ít những
bất cập của thực tiễn, cả về nhận thức và hành động, cả về pháp luật và năng lực
quản lý. Từ nhiều năm trước đây thì đến nay ở nước ta, mặc dù hoạt động quản lý
HT đã có quá trình phát triển hơn nửa thế kỷ nhưng việc quản lý “đầy đủ, chính xác,
kịp thời” các thông tin HT vẫn là mục tiêu đầy khó khăn đặt ra đối với các cơ quan
quản lý. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng từ khi Chính phủ ban hành Nghị định
83/1998/NĐ-CP, hoạt động quản lý HT đã có những bước phát triển nhanh chóng
và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước đưa lĩnh vực quản lý này đi vào
nề nếp, tạo nền tảng cần thiết cho bước phát triển mới. Với nhận thức ngày càng
đầy đủ, toàn diện hơn, việc hoàn thiện pháp luật về quản lý HT ngày càng được
quan tâm đúng mức nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho việc áp dụng các giải pháp cần
thiết vào việc đổi mới quản lý HT.
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Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang giành nhiều tâm sức cho nỗ lực xây
dựng một nền hành chính dân chủ, hiệu quả, hiện đại, việc đổi mới bảo đảm QCN
trong lĩnh vực QLNN về HT cần được tiến hành một cách khẩn trương, tích cực. Để
đổi mới, nâng cao hiệu quả của lĩnh vực công tác này, việc triển khai và áp dụng
đồng bộ các giải pháp về pháp lý, quản lý, cán bộ, công nghệ có ý nghĩa rất quan
trọng quyết định tính khả thi và hiệu quả thực tế. Tuy nhiên, từ thực tiễn phát triển
kinh tế, xã hội nói chung và thực trạng quản lý HT nói riêng, cần xác định và ưu
tiên thực hiện việc đổi mới pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng
lực hoạt động và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý; đồng thời có lộ
trình phù hợp để đổi mới các yếu tố kỹ thuật trong phương thức quản lý, ứng dụng
công nghệ thông tin để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thông tin về HT.
Mặt khác, việc thực hiện các giải pháp để đổi mới quản lý HT cũng cần tính
đến các yếu tố đặc thù của khách thể quản lý ở các khu vực địa lý dân cư khác nhau
như đô thị, nông thôn; đồng bằng, miền núi, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.
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