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Kính gửi:   

 - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

 - UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

  

 Ngày 20/02/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 371/UBND-TH ngày 

20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

trong đó cử tri một số địa phương phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác 

đấu giá, hộ tịch, quốc tịch, cụ thể: 

 1. Đối với công tác Hộ tịch 

 Cử tri xã Quang Minh, huyện Chơn Thành kiến nghị việc điều chỉnh thành 

phần dân tộc từ S’tiêng thành X’tiêng trong các loại giấy tờ tùy thân sẽ được thực 

hiện như thế nào?chi phí ai chịu?. 

 Hiện nay, công tác đăng ký hộ tịch và việc quản lý dân cư đều được sử dụng 

trên hệ thống phần mềm chuyên ngành, có sự kết nối liên thông với tất cả các địa 

phương trong cả nước, để đảm bảo việc đăng ký các loại giấy tờ tùy thân được thực 

hiện đúng quy định của pháp luật.  

Đối với thông tin về thành phần dân tộc trên các hệ thống phần mềm đăng ký 

các loại giấy tờ tùy thân được thống nhất thực hiện theo Quyết định số 

121/TCTK/PPCĐ ngày 2/3/1979 của Tổng cục Thống kê về “Danh mục các thành 

phần dân tộc Việt Nam” (Quyết định số 121). Trong đó, có thành phần dân tộc 

X’tiêng (tên gọi khác Sa điêng) không quy định thành phần dân tộc S’tiêng. Việc sử 

dụng cách ghi S’tiêng từ trước đến nay chủ yếu xuất phát từ cách phát âm, không 

dựa trên quy định cụ thể. Do đó, thực tế phát sinh nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ 

có thành phần dân tộc không nằm trong Danh mục khi thực hiện các giao dịch có 

liên quan không được địa phương khác chấp nhận mà phải tiến hành cải chính theo 

quy định. Vì vậy, để từng bước thống nhất cách ghi dân tộc trong cả nước, Sở Tư 

pháp đã có văn bản đề nghị các địa phương căn cứ vào Danh mục theo Quyết định 

số 121 để thực hiện đăng ký hộ tịch đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch mới. 

Tuy nhiên, để tránh trường hợp có sự khác biệt giữa giấy tờ hộ tịch và các loại giấy 

tờ khác, Sở Tư pháp cũng đã hướng dẫn Phòng Tư pháp vẫn giữ nguyên cách ghi 

thành phần dân tộc trước đây đối với những trường hợp đã đăng ký hộ tịch, chỉ thực 

hiện việc cải chính thành phần dân tộc từ S’tiêng thành X’tiêng theo yêu cầu của 

người dân để người dân thuận tiện thực hiện các giao dịch. 

Để thống nhất việc ghi thành phần dân tộc hiện nay, Ủy ban dân tộc và các 

Bộ, Ngành có liên quan ở Trung ương đã và đang tiến hành rà soát để xem xét ban 
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hành văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 121. Trong thời gian này, các Bộ 

ngành đã có các hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp có tên dân tộc không 

nằm trong Danh mục theo Quyết định 121. Theo đó, cách ghi được thực hiện như 

sau “ghi tên nhóm nhỏ hoặc tên gọi khác trước, sau đóng mở ngoặc ghi tên chính 

thức của dân tộc để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, ví dụ S’tiêng (X’tiêng)” 

(Công văn số 525/HTQTCT-HT ngày 14/5/2018 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng 

thực – Bộ Tư pháp và Công văn số 40/UBDT-DTTS ngày 16/01/2018 của Ủy ban 

dân tộc). 

 2. Công tác Quốc tịch 

 Cử tri xã Bom Bo, huyện Bù Đăng đề nghị công nhận 14 hộ dân thuộc địa 

bàn xã Bình Minh là quốc tịch Việt Nam, vì số hộ dân này đã từ Campuchia trở về 

năm 1994 nhưng vẫn chưa được công nhận quốc tịch Việt Nam. 

 Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/02/2016 về triển khai thực 

hiện Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân 

khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở 

Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 19/10/2016, theo đó phối hợp 

với các ngành có liên quan tổ chức rà soát các trường hợp người di cư tự do từ 

Campuchia về Việt Nam sinh sống trên địa bàn tỉnh trong đó bao gồm cả đối tượng 

là những người hồi hương. Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, thống 

kê lại những trường hợp người dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa 

bàn tỉnh về sinh sống trên địa bàn tỉnh trước và sau 30/6/2016. Hiện nay, Sở Tư 

pháp đã tổng hợp đối với những trường hợp này. 

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 221/BTP-

HTQTCT ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương 

thực hiện việc đăng ký khai sinh cho đối tượng là con của người di cư tự do từ 

Campuchia về sinh sống trên địa bàn tỉnh (nhóm 3). Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh 

đã đăng ký khai sinh cho 148 trẻ và hiện nay UBND cấp xã vẫn đang tiếp tục thực 

hiện chủ trương này.  

 3. Đối với công tác đấu giá 

Cử tri xã Lộc Thái huyện Lộc Ninh phản ánh về việc đấu giá quyền sử dụng 

đất hiện nay xuất hiện nhiều môi giới nên đã đẩy giá lên cao, người dân không mua 

được đất ở. Cử tri kiến nghị chính quyền, cơ quan chức năng đưa ra giải pháp, tạo 

điều kiện cho người dân mua được đất đúng giá. 

- Về nguyên tắc đấu giá:  Việc đấu giá phải được tổ chức công khai theo quy 

định của Luật đấu giá tài sản năm 2016. 

- Về đối tượng tham gia đấu giá: Là mọi tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất 

đai năm 2013 có nhu cầu tham gia đấu giá. Do vậy, việc hạn chế các cá tổ chức, cá 

nhân khác mà cử tri cho là môi giới tham gia đấu giá là trái với quy định của pháp 

luật.  
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- Về giá trúng đấu giá: Theo quy định tại Khoản 8, Điều 5, Luật đấu giá tài 

sản  năm 2016 “Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá 

khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao 

hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức  

trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã 

giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống”. Mục đích của nhà 

nước đưa quyền sử dụng đất ra để đấu giá là nhằm bán quyền sử dụng được với giá 

trị cao nhất để thu ngân sách nhà nước và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Do 

đó, không hạn chế đối tượng nào và không có trường hợp ưu tiên.  

Việc cử tri xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh kiến nghị cơ quan chức năng đưa ra 

giải pháp nhằm hạn chế người tham gia đấu giá trả giá cao để người dân mua đất với 

giá thấp là trái quy định của pháp luật và gây thất thoát tài sản nhà nước, thất thu 

cho ngân sách địa phương; kiến nghị của cử tri là chưa phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Trên đây là một số ý kiến của Sở Tư pháp đối với một số phản ánh của cử tri 

liên quan đến chức năng quản lý của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận:                                KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phó Giám đốc phụ trách;                                  
- Lưu: VT, P.HCTP.                  
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