
    UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN NGHI XUÂN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:         /UBND-TP                Nghi Xuân, ngày 04 tháng 11 năm 2021   

 V/v báo cáo kết quả rà soát các  

    trường hợp trẻ em là con lai 

              

            Kính gửi:  Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

                                    

 Thực hiện Công văn số 991/STP-HC&BTTP ngày 29/10/2021 của Sở Tư 

pháp, UBND huyện báo cáo như sau: 

 1. Kết quả rà soát, xem xét có trường hợp trẻ em là con công dân Việt Nam 

với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn: 

 Từ ngày 01/01/2016 đến 30/10/2021 trên địa bàn huyện đăng ký khai sinh 

cho 11 trường hợp trẻ em là con lai (có danh sách gửi kèm theo). Hầu hết trẻ đều 

sinh ra tại Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam. Tuy vậy hiện nay còn 4 trường hợp 

trẻ em là con lai sinh sống trên địa bàn huyện Nghi Xuân với mẹ đẻ hoặc được 

ông bà nuôi dưỡng. Số còn lại theo bố, mẹ sinh sống ở nước ngoài. 

 2. Khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú, thực 

hiện các quyền cơ bản về học tập, khám chữa bệnh (cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn 

phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi) đối với nhóm trẻ em này: 

 - Việc thỏa thuận chọn Quốc tịch cho trẻ theo quy định của Bộ thủ tục 

hành chính thì phải có Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ có 

bố hoặc mẹ là người nước ngoài. Có nhiều trường hợp thời điểm đăng ký khai 

sinh cho trẻ, bố hoặc mẹ không cùng sinh sống trên địa bàn nơi đăng ký khai 

sinh, nếu phải làm Văn bản thỏa thuận chọn Quốc tịch cho trẻ thì bố hoặc mẹ 

phải đến cấp có thẩm quyền nơi cư trú xác nhận chữ ký sẽ gây khó khăn và mất 

thời gian đi lại của họ. 

 - Thủ tục cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên phần mềm 

khaisinhdientu.gov.vn đã cập nhập dữ liệu dữ liệu của trẻ đầy đủ, khi chuyển 

sang BHXH để cấp thẻ thì dữ liệu cấp thẻ BHYT có yếu tố nước ngoài ở cơ quan 

BHXH cấp huyện chưa cập nhập được mà công chức phải nhập hồ sơ bằng thủ 

công nên rất mất nhiều thời gian. 

 Trên đây là kết quả rà soát, khó khăn, vướng mắc trong thủ tục Đăng ký 

khai sinh cho trẻ em là con lai trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo Sở Tư 

pháp biết tổng hợp./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

 - Phòng Tư pháp; 

 - Lưu: VT, TP.   
                     
 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          Q. CHỦ TỊCH 

             
 

 

 

 

 

         Bùi Việt Hùng                                                                                       
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