
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:         /STP-BT&HCTP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Tuyên Quang, ngày        tháng  10 năm 2022 

V/v thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi  

tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi 

trong nước 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; 

      - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
 
 

Thực hiện Văn bản số 4090/BTP-CCN ngày 20/10/2022 của Bộ Tư 

pháp về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện 

việc nuôi con nuôi trong nước.  

Để Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong 

nước được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Sở Tư pháp đề nghị 

các đơn vị (như kính gửi) tải và in Bộ biêu chí để thực hiện trên cơ sở truy 

cập liên kết tại 02 địa chỉ như sau:  

 1. https://hdnv.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tai-lieu.aspx?itemid=1925  

 2. https://tuphaptuyenquang.gov.vn/Con nuôi/Văn bản chỉ đạo điều 

hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản 

ánh kịp thời về Sở Tư pháp (qua Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp theo 

số điện thoại 02073 922832) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc STP (báo cáo); 
- UBND các huyện. thành phố; 
- Như trên (thực hiện); 
- Trang Website STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, BT&HCTP (N.T.Hoà) . 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đặng Thị Thanh Hương  
 

https://hdnv.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tai-lieu.aspx?itemid=1925
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