
I. QUYỀN XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI 
DÂN TỘC 

 “Dân tộc” nói ở mục này là khái 
niệm chỉ một cộng đồng người có 
mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, 
có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn 
ngữ riêng, có những nét đặc thù về 
văn hoá. 

Pháp luật Việt Nam quy định, cá 
nhân có quyền xác định, xác định lại 
dân tộc của mình.

Cá nhân khi sinh ra được xác 
định dân tộc theo dân tộc của cha 
đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ 
đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau 
thì dân tộc của con được xác định 
theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ 
đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ 
đẻ; trường hợp không có thỏa thuận 
thì dân tộc của con được xác định 
theo tập quán; trường hợp tập quán 
khác nhau thì dân tộc của con được 
xác định theo tập quán của dân tộc 
ít người hơn.

Trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định 
được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận 
làm con nuôi được xác định dân tộc 

theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ 
nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ 
nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi 
hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ 
em được xác định theo dân tộc của 
người đó.

Trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định 
được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được 
nhận làm con nuôi thì được xác định 
dân tộc theo đề nghị của người đứng 
đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó 
hoặc theo đề nghị của người đang 
tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời 
điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xác 

định lại dân tộc trong trường hợp 
sau đây:

- Xác định lại theo dân tộc của 
cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp 
cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc 
khác nhau;

- Xác định lại theo dân tộc của 
cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp 
con nuôi đã xác định được cha đẻ, 
mẹ đẻ của mình.

Việc xác định lại dân tộc cho 
người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới 
mười tám tuổi phải được sự đồng ý 
của người đó.

Nghiêm cấm lợi dụng việc xác 
định lại dân tộc nhằm mục đích trục 
lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại 
đến sự đoàn kết của các dân tộc 
Việt Nam.

II. THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH 
LẠI DÂN TỘC 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 
nơi người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây 
có thẩm quyền giải quyết việc xác 
định lại dân tộc. ï



Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 
đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc 
nơi cư trú của cá nhân có thẩm 
quyền giải quyết việc xác định lại 
dân tộc.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI 
DÂN TỘC 

Xác định lại dân tộc là việc cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đăng 
ký xác định lại dân tộc của cá nhân 
theo quy định của Bộ luật dân sự. 
Thủ tục xác định lại dân tộc được 
thực hiện như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký thay 
đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai 
theo mẫu quy định và giấy tờ liên 
quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo 
quy định tại khoản 1 nêu trên, nếu 
thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch 
là có cơ sở, phù hợp với quy định 
của pháp luật dân sự và pháp luật 
có liên quan, công chức tư pháp - hộ 
tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người 
yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính 
hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính 
hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, 
Giấy chứng nhận kết hôn thì công 
chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung 
thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy 
khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì 
thời hạn được kéo dài thêm không 
quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, 
cải chính hộ tịch không phải tại nơi 
đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban 
nhân dân cấp xã phải thông báo 
bằng văn bản kèm theo bản sao 
trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân 
dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để 
ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch 
trước đây là Cơ quan đại diện thì 
Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông 
báo bằng văn bản kèm theo bản sao 
trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao 
để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi 
vào Sổ hộ tịch.
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