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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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;

