
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh                                 

ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi               

có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

           

Căn cứ Điều 121 và Điều 130 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 

08/9/2020 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định Ban hành 

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Hội đồng tư vấn thẩm định), do 

lãnh đạo Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên Hội đồng gồm đại 

diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang; 

Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở 

Tài chính; Sở Y tế; Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân phường Hưng 

Thành; Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, 

Sở Tư pháp. Mời đại diện lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự họp thẩm định. 

Ngày 11/9/2020, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm 

định dự thảo Quyết định1. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm 

định và kết quả nghiên cứu độc lập, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

- Luật nuôi con nuôi năm 2010; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi)); 

- Thông tư số 267/2016/ TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép 

hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

- Văn bản số 326/CCN-PL&QLCNTN ngày 01/7/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; 

- Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Phê duyệt danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 

năm 2020; 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất 

của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung 

dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định chi 

tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (đã sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi), tại khoản 1 Điều 

20 quy định: “Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Tư pháp trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư 

vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, 

khách quan, phù hợp với nhu cầu và lợi ích tốt nhất của trẻ em”. 

- Ngày 01/7/2020, Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 

326/CCN-PL&QLCNTN về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp liên 

ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, trong đó có nêu 

“Ngày 05/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Nội dung của Nghị định 

số 24/2019/NĐ-CP có một số điểm khác so với Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, 

đặc biệt là về thủ tục giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Do đó, một số nội 

dung của Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có 
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yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP không còn phù hợp nữa… Để đảm bảo hiệu quả trong công 

tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại địa phương, Cục Con 

nuôi đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng lại Quy chế 

phối hợp liên ngành tại địa phương để  tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành mới”. 

 Từ các căn cứu nêu trên, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thay thế Quyết định số 

12/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và phù hợp. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

Dự thảo Quyết định được soạn thảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

của pháp luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo 

Quyết định được soạn thảo theo đúng hướng dẫn của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp 

ban hành Văn bản số 326/CCN-PL&QLCNTN, có sự điều chỉnh để phù hợp với 

tình hình thực tiễn của địa phương, nội dung dự thảo Quyết định phù hợp. 

III. KẾT LUẬN 

Đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình UBND 

tỉnh ban hành theo quy định.  

Dự thảo văn bản đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định Ban 

hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Tổ soạn thảo Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  Loan.2b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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