
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 10/CT-UBND Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2019 
 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong  

lĩnh vực đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

  

Thời gian qua, từ khi Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực 

thi hành đến nay, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài có những chuyển biến tích cực, phù hợp với chính sách mở 

rộng quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta và cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

quản lý Nhà nước cũng như quyền đăng ký kết hôn của các bên nam, nữ, góp 

phần bảo đảm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phát triển lành 

mạnh. Việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài có chiều hướng 

gia tăng theo từng năm, đặc biệt là việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công 

dân Hàn Quốc, công dân Trung Quốc (Đài Loan). Trong các cuộc hôn nhân này, 

đa số phụ nữ Việt Nam sống tại các vùng nông thôn, điều kiện kinh tế, văn hóa 

còn hạn chế, mục đích hôn nhân không đạt được như mong muốn. 

Để tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc hôn 

nhân tự nguyện, tiến bộ, bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tôn 

trọng, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, góp phần bảo vệ uy tín của 

Nhà nước Việt Nam trong quan hệ quốc tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau đây: 

1. Sở Tư pháp: 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bằng nhiều phương pháp, hình thức phù 

hợp với đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là người 

dân ở các vùng nông thôn;  

b) Kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ báo cáo, xin ý kiến Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố để 

hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết; 

c) Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công 

tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã; chú trọng nội dung bồi dưỡng gắn liền với thực tiễn 

thực hiện nhiệm vụ; 

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền; 
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đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch có yếu 

tố nước ngoài; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, quản lý, cập nhật, 

khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn thành phố; 

e) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, 

định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Công an thành phố: 

a) Chủ động nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, xử lý 

kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài; các trường hợp lợi dụng việc kết hôn để thực hiện hành vi mua bán phụ nữ 

ra nước ngoài; 

b) Tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; quản lý người nước 

ngoài; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhằm phát hiện và xử lý kịp 

thời các vụ việc liên quan đến hoạt động tổ chức môi giới kết hôn bất hợp pháp 

với người nước ngoài. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

a) Lồng ghép các thiết chế văn hóa trong xây dựng quy ước trong cộng 

đồng dân cư gắn với việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; tuyên truyền cho người dân nhận 

thức đúng về quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, về nguyên tắc hôn nhân tự 

nguyện, bình đẳng, tiến bộ của Luật Hôn nhân và gia đình; 

b) Phối hợp với các ngành trong việc tuyên truyền nâng cao danh dự, phẩm 

chất của phụ nữ Việt Nam, giáo dục cho phụ nữ tinh thần tự tôn dân tộc nhằm tạo ý 

thức tự giác trong việc bảo vệ thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.  

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Tổ chức dạy nghề cho thanh niên, đặc biệt là phụ nữ vùng nông thôn.      

Đối với phụ nữ sau khi ly hôn trở về Việt Nam sinh sống, cần có phương án hỗ trợ, 

tạo việc làm phù hợp để chị em nhanh chóng ổn định cuộc sống; 

b) Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo 

cơ hội để lao động được học nghề, tạo việc làm ổn định. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài,   

về thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam; đưa tin các gương điển hình trong 

xây dựng gia đình hạnh phúc. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 

chức thành viên: 

 Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, nâng cao 

nhận thức của Nhân dân về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 
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a) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ hội viên học nghề, 

nâng cao kiến thức về pháp luật, văn hóa để hội viên có nhận thức đúng trong 

quan hệ hôn nhân với người nước ngoài; 

- Nắm tình hình phụ nữ lấy chồng nước ngoài nay đã ly hôn trở về nước để 

phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ phụ nữ trong việc giải 

quyết hậu quả sau khi ly hôn, đặc biệt là giúp đỡ phụ nữ lấy chồng nước ngoài bị 

rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, tạo việc làm cho các đối tượng này để họ sớm hòa 

nhập vào cuộc sống cộng đồng. 

b) Đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ: 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về Luật Hôn nhân và gia 

đình, về pháp luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; 

- Giáo dục giới trẻ nâng cao ý thức, lòng tự hào dân tộc, phân biệt được xu 

thế toàn cầu hóa về hôn nhân tự nguyện và việc lấy chồng nước ngoài khi chưa 

được trang bị kiến thức đầy đủ về kết hôn có yếu tố nước ngoài có thể dẫn đến 

những hậu quả không đáng có cho nữ thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên sống ở 

vùng nông thôn. 

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện: 

a) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và 

gia đình; tuyên truyền, phổ biến về phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa dân 

tộc và các định hướng phát triển kinh tế gia đình tại địa phương; 

b) Đối với các xã vùng nông thôn, bên cạnh việc nâng cao ý thức pháp luật 

về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho Nhân dân cần tập trung phát triển 

kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân; giáo dục, nhân rộng 

các gương điển hình tiên tiến, những người biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn xây 

dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ; 

c) Chỉ đạo xã, phường, thị trấn trong quá trình tiếp nhận yêu cầu xác nhận 

tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cần có biện pháp 

phù hợp để tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, giúp người dân nhận ra 

những thủ đoạn lừa gạt mà phụ nữ có thể gặp khi kết hôn với người nước ngoài; 

d) Tổ chức thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, ghi vào sổ việc 

kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nghiêm túc, đúng 

quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trong 

trường hợp buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trong đăng ký, quản lý hộ tịch 

trên địa bàn; 

đ) Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo thẩm 

quyền; tăng cường kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn; thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những công 

chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân;  
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e) Bố trí công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định 

tại Điều 72 Luật Hộ tịch; lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, 

phẩm chất đạo đức làm công tác tiếp nhận, thẩm tra, giải quyết hồ sơ đăng ký kết 

hôn có yếu tố nước ngoài theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố có liên quan       

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện    

Chỉ thị này./. 
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