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BÁO CÁO 

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

 

 Thực hiện Công văn số 96/STP-XDKT&TDTHPL ngày 05/3/2019 của Sở 

Tư pháp về việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2014, UBND 

huyện Đức Thọ báo cáo kết quả thi hành Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2014 trên 

địa bàn huyện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình và 

các văn bản quy định chi tiết 

Luật Hôn nhân và Gia đình giữ vai trò chủ chốt trong việc hoàn thiện thể chế 

về lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Việc tìm hiểu Luật Hôn nhân & Gia đình và nắm 

rõ các văn bản liên quan sẽ giúp các cặp vợ chồng cư xử một cách hợp pháp và có 

một cuộc hôn nhân tốt đẹp, bền vững. 

 Nhận thức được tầm quan trọng Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai 

tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đơn vị, địa phương.  

Tại UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết cho Trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch, chủ tịch 

Hội liên hiệp phụ nữ và Bí thư Đoàn Thanh niên 28/28 xã, thị trấn.  

Tại các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, thông qua giao ban chuyên môn, tổ 

chức tọa đàm các ngày lễ kỷ niệm tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân & gia đình 

đến cán bộ, hội viên. 

Tại UBND các xã, thị trấn việc tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia 

đình và các văn bản hướng dẫn được thực hiện thông qua hội nghị, tờ rơi, tờ gấp 

tuyên truyền, hệ thống truyền thanh cơ sở....  

 2. Đánh giá sự tác động của Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản 

quy định chi tiết 

Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết góp phần quan 

trọng vào việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội; giữ gìn và phát 

huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam; phát triển nguồn 

nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng 

địa phương nói riêng. Cụ thể: 

Trên cơ sở các quy định về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia 

đình; kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; ly hôn; quan hệ cha, mẹ, con, các thành 



viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; giám hộ; quan hệ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài; trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội đối với gia đình, 

Luật đã góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền 

vững; bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền của 

phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; 

Việc ghi nhận những chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên 

gia đình trong Luật đã góp phần tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái 

độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; kế thừa, phát huy các truyền 

thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của gia đình và dân tộc; 

Luật đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện quyền sở hữu và giao dịch giữa các 

thành viên gia đình và giữa họ với các chủ thể khác trong xã hội. Qua đó, góp phần 

bảo đảm sự ổn định của các quan hệ hôn nhân và gia đình, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của các thành viên gia đình, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích 

hợp pháp của các chủ thể khác trong xã hội; 

Thông qua các quy định về quan hệ vợ, chồng; quan hệ cha, mẹ, con; quan 

hệ giữa các thành viên trong gia đình  quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong 

quan hệ hôn nhân và gia đình được ghi nhận và bảo vệ.  

 3. Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế  trong quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết. 

Qua quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn cho thấy Luật Hôn nhân và gia 

đình và các văn bản quy định chi tiết có những ưu điểm sau: 

 Ở góc độ xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có nhiều điểm thể hiện 

tính nhân văn sâu sắc. Đó là quy định về mang thai hộ (tất nhiên có những ràng 

buộc nhất định, như phải cùng hàng chị hoặc em của người nhờ mang thai hộ; 

người được nhờ mang thai hộ nếu có chồng thì phải được chồng đồng ý bằng văn 

bản; trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên…), nhằm mục đích nhân đạo, áp dụng 

cho các cặp vợ chồng khó khăn trong việc sinh con. 

 Trên thực tế, đây là một vấn đề không còn tính cá biệt mà đã mang tính xã 

hội rộng rãi, do đó, quy định này không chỉ gỡ khó cho những cặp vợ chồng có 

nhu cầu mà còn góp phần quan trọng vào việc hạn chế tình trạng mang thai thuê 

hoặc các hình thức tương tự, vốn xảy ra nhiều rắc rối pháp lý cho những người có 

liên quan, đồng thời có thể gây ra những thiệt thòi cho phụ nữ và trẻ em. 

Tại Điều 8 quy định: “Không cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới 

tính, nhưng cũng không thừa nhận hôn nhân của họ” cũng là một bước tiến dài về 

mặt pháp lý, từ đó góp phần quan trọng vào việc tạo ra nhận thức mới của người 

dân về vấn đề này. Việc không cấm hôn nhân đồng giới là một tiền đề quan trọng 

để có thể tiếp tục xem xét công nhận hình thức hôn nhân này trong thời gian tới, 

khi mà điều này đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện. 

 Ngoài ra, một số quy định khác cũng thể hiện tính nhân văn rõ nét. Chẳng 

hạn, thay vì chỉ vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng mới có quyền yêu cầu tòa án giải 



quyết ly hôn như trước đây, thì luật mới cho phép cha, mẹ, người thân thích khác 

cũng có thể yêu cầu giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần 

hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, 

đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ gây ra làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ (Điều 51). Rõ ràng đây là 

một sự hỗ trợ cần thiết để “giải thoát” khỏi hôn nhân không hạnh phúc. 

 Bên cạnh những yếu tố tích cực thì Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản 

quy định chi tiết còn bộc lộ những hạn chế như một số quy định của Luật có tính khả 

thi chưa cao do đó dẫn đến tình trạng khó áp dụng trong thực tiễn. Tại Khoản 2 Điều 

82 có quy định cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con như 

là chưa đầy đủ vì cần thiết phải quy định rõ trường hợp cha, mẹ có nghĩa vụ cấp 

dưỡng mà không cấp dưỡng thì phải có chế tài xử lý. 

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. 

Thứ nhất, Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản quy định chi tiết đã thể 

chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về “xây dựng gia đình Việt Nam no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan 

trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; 

Thứ hai, bảo đảm phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng 

bộ với các luật hiện hành khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình, đặc 

biệt là Bộ luật dân sự năm 2015. Tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo 

đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân 

và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác; 

quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan; lợi ích của gia đình, của Nhà 

nước và xã hội; 

Thứ ba, kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định đã được thực tiễn kiểm 

nghiệm trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; sửa đổi các quy định đã có 

nhiều bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành, đồng thời bổ sung các quy định để 

giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của gia 

đình hiện đại và đời sống xã hội; bảo đảm tính khả thi của Luật hôn nhân và gia 

đình; 

Thứ tư, bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình nước 

ta với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

5. Kết quả thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình 

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Hôn nhân 

và gia đình các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trên địa bàn huyện 

cũng như sự tích cự tìm hiểu, nghiên cứu của người dân. Trong thời gian qua, 

Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản hướng dẫn thi hành được áp dụng một 

cách hiệu quả. Cụ thể trong 04 năm (01/01/2015-31/12/2018) trên địa bàn huyện 

đã thực hiện đăng ký kết hôn 5.108 cặp vợ, chồng. Việc thực hiện đăng ký kết 



hôn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình. Hơn nữa, 

trong thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra tình trạng tảo hôn, cưỡng  ép kết  

hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn, kết hôn giả tạo,….Các cặp vợ chống, các 

gia đình chung sống vui vẻ hòa thuận, điều đó góp phần ổn định chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

trên địa bàn huyện Đức Thọ./  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- TT Huyện ủy - HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,TP. 
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