
UBND TỈNH NINH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STP-NV2 
Về việc trả lời câu hỏi của bà 

Trần Ngọc Tuyết Khương trên 

chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận  

Ninh Thuận, ngày        tháng 6  năm 2021 

       Kính gửi: Bà Trần Ngọc Tuyết Khương. 

                   (Cư trú: Xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 

 

 Tiếp nhận Công văn số 1209/STTT-TTCNTTTT ngày 31/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của Bà Trần Ngọc 

Tuyết Khương, địa chỉ: Thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận. Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Khương và các văn 

bản pháp luật hộ tịch có liên quan;  Sở Tư pháp thực hiện việc trả lời các nội 

dung bà Khương hỏi như sau: 

1. Về thẩm quyền đăng ký kết hôn  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật hộ tịch: Uỷ ban nhân dân huyện, 

nơi cư trú của công dân Việt Nam, có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công 

dân Việt Nam với người nước ngoài…; theo đó, trong trường hợp này, bà Trần 

Ngọc Tuyết Khương liên hệ Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước để được xem 

xét, giải quyết việc đăng ký kết hôn. 

2. Về hồ sơ kết hôn 

Hai bên nam, nữ nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Tờ khai có thể do mỗi 

bên khai một tờ, hoặc cả hai bên cùng khai vào một tờ. Kèm Tờ khai phải có 

giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước 

ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có 

khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. 

- Đối với người nước ngoài còn phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình 

trạng hôn nhân, bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay Hộ chiếu. 

 Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do 

cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại 

người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp 

Giấy XNTTHN thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác 

nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó. 

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người 

nước  ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó. Trường hợp giấy tờ 



chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và 

giấy xác  nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp. 

- Đối với người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước thì phải 

nộp Giấy XNTTHN do UBND cấp xã có thẩm quyền cấp. 

* Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải 

nộp hoặc xuất trình giấy tờ tương ứng sau đây:  

- Công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm  

quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ 

việc  ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn);  

- Công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong 

lực  lượng vũ trang phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc 

kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó;   

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao 

động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam  ở nước 

ngoài cấp.  

3.  Giấy khám sức khoẻ khi nộp theo hồ sơ kết hôn phải được cơ quan, tổ 

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

không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm 

chủ được hành vi của mình. Đối với việc khám sức khoẻ tại Việt Nam phải được 

cơ quan y tế cấp huyện trở lên có chuyên khoa khám và xác định về thần kinh, 

tâm thần xác nhận.  

 Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp trả lời về câu hỏi của bà Trần Ngọc 

Tuyết Khương trong chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Ninh Thuận./. 
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