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                        Kính gửi:    Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 6 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 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 

05/3/2019 của Chính phủ). Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Hàng tháng thực hiện rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm 

con nuôi đối với các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ  côi cả cha và mẹ, trẻ 

em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi 

dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật trên địa bàn. nếu có cá 

nhân, gia đình cư trú ngay tại địa phương nhận trẻ em làm con nuôi thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết việc nuôi con 

nuôi theo đúng quy định của pháp luật; đánh giá kỹ lưỡng động cơ, mục đích của 

việc nuôi con nuôi, điều kiện, hoàn cảnh, ý kiến đồng thuận của gia đình người 

nhận con nuôi nhằm tránh tình trạng phân biệt con nuôi và con đẻ, bỏ mặc con 

nuôi... gây hậu quả xấu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trường hợp trẻ em bị 

bỏ rơi không có người dân cư trú tại địa phương nhận làm con nuôi thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã lập hồ sơ đưa trẻ em vào Trung tâm Công tác xã hội và Qũy bảo 

trợ trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Về thực hiện chế độ báo cáo: Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc trẻ em 

cần được nhận làm con nuôi được thực hiện gắn với báo cáo kết quả thực hiện 

công tác Tư pháp của các cơ quan, đơn vị theo định kỳ.  

2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu 

quả các quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư 

pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu 
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giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh, 

báo cáo về Sở Tư pháp (qua phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp) để được hướng 

dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc STP (báo cáo); 

- Như trên; 

- Phòng Tư pháp huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, BT&HCTP. (Hòa) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đặng Thị Thanh Hương 
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