
BỘ TƯ PHÁP 
CỤC CON NUÔI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  357 /CCN-PL&QLCNTN 

V/v  cách ghi mẫu Quyết định nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài 

  

Hà Nội, ngày  8  tháng  7   năm 2021 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

10/2020/TT-BTP về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu 

trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. Qua theo dõi việc sử dụng mẫu Quyết định 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, để bảo đảm thống nhất cách ghi trên mẫu, Cục Con 

nuôi có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Nuôi con nuôi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài. Như vậy, thẩm quyền quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc ký ban hành Quyết định được thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và  khoản 2 

Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư. Do đó, Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp lưu ý cần ghi rõ “TM. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…….” dưới dòng “NGƯỜI  KÝ QUYẾT 

ĐỊNH” của biểu mẫu (đối với cả mẫu có nội dung và mẫu phôi không có nội dung).  

 Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, phòng PL&QLCNTN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

  

Phạm Thị Kim Anh 
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