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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Hà, ngày 07 tháng 04 năm 2021 

  

BÁO CÁO 

 Tổng kết thi hành Luật nuôi con nuôi năm 2010 

 

Kính gửi: Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện Công văn số 643/TP ngày 25/03/2021 của Phòng Tư pháp thành 

phố Hà Tĩnh về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi. Uỷ ban nhân 

dân phường Bắc Hà báo cáo tình hình cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật nuôi con nuôi  

 - Công tác xây dựng kế hoạch triển khai: Để triển khai thi hành Luật Nuôi 

con nuôi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hàng năm UBND phường 

Bắc Hà đã ban hành Kế hoạch về công tác Tư pháp để tổ chức thực hiện. Qua đó 

đã giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp tham mưu cho 

UBND phường trong công tác bảo đảm thi hành Luật nuôi con nuôi. 

- Công tác tuyên truyền: Đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật trong đó có cả nội dung của pháp luật về nuôi con nuôi tại địa 

phương theo Luật Nuôi con nuôi 2010, Nghị định số 19 2011 NĐ-CP ngày 

21 3 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi.  

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc hội nghị và trên hệ thống loa truyền 

thanh, công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp tuyên truyền giúp cho cán bộ và 

Nhân dân hiểu thêm về những quy định của Luật Nuôi con nuôi.  

  Các thủ tục hành chính liên quan đến nuôi con nuôi được niêm yết công 

khai về thủ tục, hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để người dân 

thuận tiện tìm hiểu, thực hiện thủ tục. 

 2. Đánh giá kết quả thi hành Luật Nuôi con nuôi  

- Đánh giá những kết quả đạt được: Các trường hợp đăng ký nuôi con nuôi 

trên địa bàn phường được giải quyết theo đúng thẩm quyền và thủ tục; công tác 

giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện đúng tinh thần nhân đạo, tự nguyện 

nhằm xác lập quan hệ cha mẹ và con, bảo đảm trẻ em được nhận làm con nuôi 

được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong môi trường gia đình 

 Người nhận con nuôi thực hiện báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi 

theo định kỳ 6 tháng lần 

 - Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký việc nuôi 

con nuôi, công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi. 

 Hiện nay UBND phường đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các thủ tục nuôi con nuôi đặc biệt là thực hiện 100% trên phần mềm đăng ký và 

quản lý hộ tich dùng chung của Bộ Tư pháp. Ứng dụng công nghệ thông tin đã 

giúp cơ quan đăng ký hộ tịch theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, thống kê số liệu một 
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cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu quản lý; giảm thao 

tác, rút ngắn thời gian tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong thực 

thi nhiệm vụ.  

- UBND phường triển khai lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 6 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và 

hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 

24/2014/TT-BTP ngày 29 12 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 12 2011 TT-BTP ngày 27 6 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban 

hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; 

 - Công tác thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí tại phường 

Thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí theo Nghị định số 

114 2016 NĐ-CP ngày 8 7 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con 

nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài và Thông 

tư số 267 2016 TT-BTC ngày 14 11 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. 

 - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến công 

tác nuôi con nuôi: Trên địa bàn phường chưa xảy ra khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm liên quan đến công tác nuôi con nuôi 

 3. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

 3.1. Khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký nuôi con nuôi: 

 - Về điều kiện nuôi con nuôi: Theo quy định tại Điều 17 Luật Nuôi con 

nuôi quy định hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi phải có Phiếu lý lịch tư pháp 

và Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp. Đây là quy định 

gây khó khăn cho người dân. 

 Tại Điểm c, khoản 1, Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định, người nhận 

con nuôi phải có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Tuy nhiên, trên thực tế, lại không có căn cứ xác 

định chuẩn chung toàn quốc thế nào là có điều kiện về kinh tế.  

- Về trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em: Tại điểm b khoản 2, điều 

15 của Luật quy định trường hợp trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân thích không 

còn khả năng nuôi dưỡng thì báo với UBND cấp xã để tìm gia đình thay thế cho 

trẻ em. Nhưng thực tế, không có cơ sở để xác định thế nào là không có khả năng 

nuôi dưỡng. Điều này gây khó khăn cho quá trình áp dụng của các cơ quan trong 

quá trình thực hiện.  

3.2. Nguyên nhân 

- Một số quy định của pháp luật chưa thực sự phù hợp với thực tiễn quản lý 

ở địa phương, đang có sự chồng chéo giữa Luật Nuôi con nuôi và Luật Hộ tịch 

 - Nhận thức của người dân về quy định nuôi con nuôi còn hạn chế. 

 3.3. Kiến nghị, đề xuất 

 - Trong thời gian tới những bất cập nêu trên cần phải được nghiên cứu, sửa 

đổi, bổ sung kịp thời để vừa bảo đảm được quyền lợi của người nhận nuôi và 
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quyền lợi của con nuôi. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý việc 

nuôi con nuôi theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng việc lạm dụng 

việc nhận con nuôi vì những mục đích phi nhân đạo khác. 

 - Thường xuyên tổ chức các lớp công tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ 

năng giải quyết hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi. 

  Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi năm 2010 trên địa 

bàn phường Bắc Hà./.                                                          
 

Nơi nhận:     

- Như trên;      

- CT, PCT UBND phường;       

- Lưu VT; TP.                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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