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Số: 34/2015/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 

 
Căn cứ Điều 94 Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Điều 16 Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện 
mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế - Bộ Y tế, 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/ 
TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng 
Giấy chứng sinh. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 2 như sau: 
a) Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

Khoản 1 Điều này có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng 
sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Cha, mẹ 
hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi 
ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản 
giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản 
lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Bổ sung Điểm c vào Khoản 2 Điều 2 như sau: 
“Điều 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh 
“c) Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ 

chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc 
sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo 
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Thông tư này và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để 
đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ 
mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra. 

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo 
Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng sinh này 
là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh. 

Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này”. 
Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015. 
2. Mẫu Giấy chứng sinh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có thể truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để in và sử dụng. 

3. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế để 
xem xét, giải quyết./. 
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THỨ TRƯỞNG 
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