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Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.  

Trong 04 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, công tác triển khai thi 
hành Luật Hôn nhân và gia đình đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp 
thời và hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Hôn nhân và gia 
đình năm 2014 đã được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Tuy 
nhiên bên cạnh đó việc thực hiện Luật vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng 
mắc, nhất định.  

Để đánh giá tình hình, kết quả thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014 và các văn bản quy định chi tiết có liên quan; Thực hiện Quyết định số 
460/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch sơ kết thi 
hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết và 
Công văn chỉ đạo số 747/VP-NC ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh. Sở Tư pháp 
đề nghị Các Sở, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức, đoàn thể; các cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiến hành sơ 
kết như sau:  

 I. PHẠM VI, HÌNH THỨC SƠ KẾT  

1. Phạm vi sơ kết 

 Tình hình, kết quả đạt được sau 04 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia 
đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên phạm vi toàn tỉnh từ cấp 
xã, cấp huyện, cấp tỉnh (tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2018). 

2. Hình thức, thời gian, thời điểm lấy số liệu sơ kết 

2.1. Hình thức 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, chỉ đạo các tổ chức 
thành viên tiến hành sơ kết và gửi Báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp. 

                        Kính gửi: 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Các sở, ban, ngành, tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
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 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kế hoạch chỉ 
đạo của Bộ, ngành Trung ương tiến hành sơ kết đồng thời gửi cho Sở Tư pháp 
để tổng hợp; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, theo chức năng, 
nhiệm vụ, tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp.  

2.2. Thời gian sơ kết 

 Việc sơ kết thực hiện xong trước ngày 20/4/2019 và và gửi báo cáo về Sở 
Tư pháp để tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo Bộ tư 
pháp trước ngày 30/4/2019.  

2.3. Thời điểm lấy số liệu 

Số liệu phục vụ sơ kết được tính từ ngày 01/01/2015 (ngày Luật Hôn nhân 
và gia đình có hiệu lực) đến ngày 31/12/2018. 

II. NỘI DUNG SƠ KẾT 

 1. Sơ kết chung 

 1.1. Đánh giá về sự tác động của Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản 
quy định chi tiết liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng và sự 
phát triển kinh tế - xã hội; sự tác động của kinh tế-xã hội đối với các quan hệ 
hôn nhân và gia đình… 

 1.2. Công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và 
các văn bản quy định chi tiết. 

1.3. Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế trong quy định của Luật Hôn 
nhân và gia đình, các văn bản quy định chi tiết; nguyên nhân của những hạn chế, 
bất cấp. 

1.4. Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình, 
văn bản quy định chi tiết với pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan. 

1.5 Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia 
đình còn khoảng trống pháp lý. 

1.6. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các 
văn bản quy định chi tiết. 

1.7. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thi 
hành Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản  quy định chi tiết. 

( tham khảo đề cương gửi kèm theo kế hoạch này) 

2. Sơ kết chuyên đề 

 Bên cạnh 07 nội dung đánh giá sơ kết chung, yêu cầu các Sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh đánh giá sâu thêm một số nội dung sau: 
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2.1 . Sở Tư pháp 

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 
30/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình 
năm 2014. 

- Đánh giá tình hình thực hiện việc đăng ký kết hôn, việc ghi sổ hộ tịch 
việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 

Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết, trong đó tập trung đánh giá quy định có liên quan đến 
quản lý nhà nước về gia đình; sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia 
đình với Luật Phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật khác có liên quan và 
Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2.3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết về các vấn đề chủ yếu sau: 

- Đánh giá quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về trách nhiệm của 
nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; quyền và nghĩa 
vụ của người yếu thế trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình (người chưa thành 
niên; người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
người cao tuổi; người khuyết tật); 

- Đánh giá sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình với 
Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các luật khác có liên quan. 

           2.4.  Sở Y tế 

Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết về các vấn đề chủ yếu sau: 

- Đánh giá quy định và thực thi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về 
tuổi kết hôn; giới tính trong kết hôn; xác định cha, mẹ, con; sinh con bằng kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản; mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; 

- Đánh giá sự đồng bộ, thống nhất, giữa Luật Hôn nhân và gia đình với 
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Luật Bảo vệ sức 
khỏe nhân dân,  các luật khác có liên quan và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hộ chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Đánh giá các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về 
quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng hoặc của các thành viên trong gia đinh có 
liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 
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- Đánh giá sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014 với Luật Đất đai năm 2013, pháp luật khác có liên quan. 

2.6. Ban Dân tộc tỉnh 

          - Đánh giá các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về việc 
áp dụng tập quán trong các quan hệ hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn; 
quan hệ chung sống như vợ chồng có đủ điều kiện kết hôn mà không có đăng ký 
kết hôn; kết hôn trái pháp luật; quan hệ giữa các thành viên trọng gia đình thuộc 
người dân tộc thiểu số; 

- Đánh giá sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình với 
pháp luật có liên quan đến hôn nhân và gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số, 
khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số và 
Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2.7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại Lạng Sơn 

Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết. Đánh giá quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về 
quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng về tài khoản Ngân hàng, đại diện, sở hữu, 
giao dịch và sự thống nhất của Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên 
quan.  

2.8. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết về các vấn đề chủ yếu sau: 

- Đánh giá quy định về trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn 
nhân và gia đình; những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; bảo 
vệ chế độ hôn nhân và gia đình; điều kiện kết hôn, ly hôn…; 

- Đánh giá vấn đề giới trong quy định và áp dụng pháp luật về hôn nhân 
và gia đình; 

- Những vấn đề thực tiễn nảy sinh qua giám sát, khảo sát ( con lai, kết hôn 
có yếu tố nước ngoài…); 

- Đánh giá sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014 với Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống Bạo lực gia đình; Luật Trẻ em, 
các luật khác có liên quan và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. 

2.9 . Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết, thông qua công tác giải quyết các vụ việc hôn nhân và 
gia đình hoặc giải quyết các vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình. 

2.10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
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Chủ trì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ 
việc hôn nhân và gia đình.  

2.11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Căn cứ Kế hoạch này, triển khai thực hiện sơ kết từ cấp xã trở lên, một 
cách nghiêm túc, tránh hình thức, bệnh thành tích, bám sát 07 nội dung nêu tại 
điểm 1, Mục II nêu trên và thực tiễn phát sinh trong quá trình thi hành Luật và 
các văn bản quy định chi tiết. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi;                                                                                                                             

- Bộ Tư pháp (Vụ PLDS-KT);                                                                                        

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
-  Phòng TP các huyện, T phố; 
 - Lưu: VT, PBGDPL&TDTHPL.. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
                    

        Hoàng Thúy Duyên 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 
 

I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ 

GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC PHẠM 

VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC 

Đánh giá sự tác động tích cực của Luật Hôn nhân và gia đình và thi hành 

Luật Hôn nhân và gia đình đối với: 

- Việc bảo đảm các quyền dân sự nói chung, quyền về hôn nhân và gia 

đình nói riêng; 

- Sự ổn định và phát triển gia đình Việt Nam nói riêng, sự phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước và địa phương nói chung. 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN 

NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 

1. Đánh giá bất cập, hạn chế trong quy định của Luật hôn nhân và 

gia đình 

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động 

có liên quan, Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ 

chức đánh giá theo các nội dung sau đây: 

1.1. Áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình 

và cơ chế pháp lý về công nhận, xác định, áp dụng có liên quan; 

1.2. Điều kiện về tuổi kết hôn; kết hôn giữa những người có họ trong 

phạm vi ba đời; kết hôn giữa những người cùng giới tính, chuyển đổi giới tính; 

kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

1.3. Quan hệ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn, 

đặc biệt là cơ chế công nhận hôn nhân đối với trường hợp chung sống như vợ 

chồng trước ngày 03/01/1987; 

1.4. Đường lối giải quyết các trường hợp kết hôn trái pháp luật; 

1.5. Đại diện giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con và giữa các thành viên 

khác của gia đình; 
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1.6. Việc lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng; quyền sở hữu 

giữa vợ và chồng theo quy định của luật; việc đưa tài sản của vợ, chồng vào 

kinh doanh; 

1.7. Quyền, nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng; 

1.8. Căn cứ ly hôn và đường lối giải quyết ly hôn; 

1.9. Quyền về nhân thân và quyền về tài sản của vợ chồng khi ly hôn; 

1.10. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con khi ly hôn; 

1.11. Vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; 

1.12. Quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa cha mẹ và con; 

1.13. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; 

1.14. Cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; 

Các nội dung nêu trên bao gồm cả áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

2. Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình với quy định của pháp luật có liên quan hoặc điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Trong đó cần chú ý sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình với quy định của Bộ luật dân sự, Luật hộ tịch, Luật quốc tịch; 

Luật nuôi con nuôi, Luật cư trú, Luật trẻ em; Luật bình đẳng giới; Luật phòng 

chống bạo lức gia đình, Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Luật công 

chứng, luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật thi hành án dân sự … 

3. Xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và 

gia đình (nếu có) chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật 

điều chỉnh 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN; NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; ĐỒNG BỘ, THỐNG NHẤT, KHẢ 

THI TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 
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