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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33

về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con
nuôi quốc tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước 
La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế 
ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ CÔNG ƯỚC LA HAY

1. Công tác xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn 
đốc, hướng dẫn thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay

Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Công ước La Hay số 33 về 
bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và Luật Nuôi con 
nuôi , UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành:

- Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 về việc ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 về việc ban hành Kế 
hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con 
nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1985/QĐ-BTP 
ngày 13/7/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký 
nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

- Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 14/12/2014 ban hành Quy chế 
phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về công bố thủ tục hành 
chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

- Kế hoạch số 2378/KH-UBND ngày 17/7/2018 thực hiện Chỉ thị số 
03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết 
nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/02/2021ban hành Quy chế 
phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thay thế 
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 14/12/2014 ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để phù hợp với quy 



2

định của 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 một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo 12/12 huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh, căn cứ Kế hoạch triển khai Luật Nuôi con nuôi của UBND tỉnh xây 
dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Luật Nuôi con nuôi phù hợp với tình hình 
thực tế của từng địa phương đồng thời giao cho Sở Tư pháp chủ trì trong việc 
theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nuôi 
con nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật nuôi con nuôi, Công ước La 
Hay và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngay sau khi Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành có 
hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng 
phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tuyên 
truyền, phổ biến Luật Nuôi con nuôi cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và cấp 
huyện, tuyên truyền viên cấp xã. Chỉ đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Nuôi 
con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ và nhân dân với 
nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị triển khai, phố biến, quán 
triết; Lập chuyên trang, chuyên mục hỏi - đáp pháp luật trên Trang Thông tin 
điện tử Sở Tư pháp; Phát hành Bản tin, Tờ tin tư pháp, Thông tin phổ biến, giáo 
dục pháp luật; Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; Tuyên truyền thên hệ 
thống truyền thanh cơ sở; Phát hành tờ gấp, tờ rơi……nhằm nâng cao nhận thức 
của cán bộ và nhân dân đối với các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật 
về nuôi con nuôi nói riêng.

Kết quả 10 năm triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi (từ 01/01/2011 
đến 31/12/2020) toàn tỉnh đã tổ chức 65 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật 
Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ với tổng 
số hơn 12.000 lượt người tham dự, phát hành hàng ngàn tài liệu liên quan đến 
Luật Nuôi con nuôi.

3. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết việc nuôi 
con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi

Để nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác  
đăng ký nuôi con nuôi, đảm bảo việc đăng ký nuôi con nuôi được giải quyết 
đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp và nghĩa vụ của người nhận con nuôi và người được nhận làm con 
nuôi, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký nuôi con nuôi. Từ 
năm 2011 đến năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 10 Hội nghị tập huấn 
công tác tư pháp, trong đó có nội dung tập huấn nghiệp vụ đăng ký nuôi 
con nuôi cho hơn 3.500 lượt người tham dự. 
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UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên rà soát, tham 
mưu cho UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Tư pháp, trong đó có thủ tục hành chính về nuôi con 
nuôi. Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn trong công tác 
nuôi con nuôi ở cơ sở. Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo Sở Tư pháp thường 
xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh rà soát danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trong nước theo quy 
định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và 
nguồn nhân lực để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước 
La Hay

Để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay, 
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác đăng ký 
nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND cấp 
huyện, cấp xã chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đảm bảo triển khai 
thực hiện nhiệm vụ. 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được 
trang bị máy tính có kết nối mạng internet, máy in. 100% xã, phường, thị 
trấn đều bố trí cán bộ tư pháp - hộ tịch phụ trách lĩnh vực nuôi con nuôi.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ 
CÔNG ƯỚC LA HAY

1. Đối với công tác nuôi con nuôi trong nước
1.1. Kết quả đăng ký nuôi con nuôi của UBND cấp xã
Từ  01/01/2011 đến 31/12/2020, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực 

hiện đăng ký nuôi con nuôi là: 430 trường hợp (Trong đó, nhận đích danh là: 
283 trường hợp; trẻ em bị bỏ rơi là 147).

1.2. Đánh giá kết quả đạt được (việc tuân thủ các quy định của Luật 
Nuôi con nuôi của Ủy ban nhân dân cấp xã, của người dân khi đăng ký việc 
nuôi con nuôi và việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của 
con nuôi…)

Sau 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, việc đăng ký nuôi con nuôi 
trong nước của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh về cơ bản đảm bảo về thẩm 
quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật. Việc lập hồ 
sơ của người nhân nuôi con nuôi, người được nhận làm con nuôi, việc lấy ý kiến 
của của những người liên quan….. đảm bảo theo quy định của Luật Nuôi con 
nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình 
hình phát triển của con nuôi được UBND cấp xã thường xuyên đôn đốc người 
nhận nuôi con nuôi thực hiện.  Thực hiện Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con 
nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát, thống kê tình hình đăng ký và giải quyết việc nuôi 
con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo UBND cấp huyện đôn đốc, hướng dẫn 
UBND cấp xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền rộng rãi 
đến người dân tại địa phương.



4

Do làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và qua theo dõi, báo 
cáo của UBND cấp xã, các trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước 
đều nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, được cha, mẹ nuôi chăm sóc, nuôi 
dưỡng tốt. Trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước do được sống trong môi 
trường gốc nên phát triển tốt về cả thể chất và tinh thần. Không có trường hợp con 
nuôi nào bị bố, mẹ nuôi hành hạ, ngược đãi. Thông qua việc giải quyết nuôi con 
nuôi đã góp phần quan trọng trong việc giúp những gia đình hiếm muộn hoặc phụ 
nữ đơn thân có cơ hội được làm cha, mẹ, giúp trẻ em bị bỏ rơi có cơ hội được 
chăm sóc và phát triển toàn diện.

1.3. Đánh giá về 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

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp, 
ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1879/KH-UBND về số hóa 
dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương (trong đó có dữ liệu về nuôi con 
nuôi). UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện số hóa các dữ liệu 
hộ tịch được lưu trong sổ giấy từ trước năm 2017 vào Phần mềm đăng ký, quản 
lý hộ tịch để kết nối với Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của 
Bộ Tư pháp. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các UBND cấp huyện, cấp xã cập nhập 
dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/2007 vào Phần mềm đăng ký và quản lý 
hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Qua theo dõi, đến nay hầu hết các sự kiện 
hộ tịch được đăng ký từ ngày 01/01/2017 đều đã được cập nhật vào Phần mềm 
đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

Công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh được hiện 
theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 12/2011/TT-BTP;  Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, sử dụng, quản lý 
và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (thay thế Thông tư 
số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 
29/12/2014).

2. Đối với công tác nuôi con nuôi nước ngoài
2.1. Kết quả đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài
Từ 01/01/2011 đến 31/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định cho 

trẻ em làm con nuôi người nước ngoài 309 trường hợp.
2.2. Đánh giá về những kết quả đạt được
- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập hồ sơ trẻ 

em có nhu cầu được nhận làm con nuôi; kết quả rà soát và đánh giá năng lực các 
cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-12-2011-tt-btp-huong-dan-viec-ghi-chep-luu-tru-su-dung-bieu-mau-nuoi-125997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-12-2011-tt-btp-huong-dan-viec-ghi-chep-luu-tru-su-dung-bieu-mau-nuoi-125997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-12-2011-tt-btp-huong-dan-viec-ghi-chep-luu-tru-su-dung-bieu-mau-nuoi-125997.aspx
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở nuôi dưỡng được UBND tỉnh Hải 
Dương chỉ định, được phép cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài, đó là: 
Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo 
Quyết định số 706/2000/QĐ-UBND ngày 13/4/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương) và Trung tâm Hoạt động nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải 
Dương (theo quyết định số 4029/2003/QĐ-UB ngày 06/10/2003 của UBND tỉnh 
Hải Dương).

Kết quả rà soát, đánh giá năng lực các cơ sở nuôi dưỡng cho thấy: các cơ 
sở nuôi dưỡng nêu trên có đội ngũ nhân viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo 
đực, chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và am 
hiểu về lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài.; có đủ về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn các cơ sở nuôi 
dưỡng thường xuyên đánh giá và lập hồ sơ trẻ em theo quy định của Luật Nuôi 
con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Phối hợp liên ngành trong giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương
 Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-

UBND kèm theo Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 14/12/2014 kèm 
Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 
Quy chế phối hợp liên ngành đã xác định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị như 
Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh...trong phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao 
thực hiện phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong giải quyết việc nuôi con nuôi 
có yếu tố nước ngoài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên 
ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương nhằm thực hiện tốt công 
tác tìm gia đình thay thế, cho trẻ em làm con nuôi người ở nước ngoài.

- Xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi 
Trước khi xác nhận trẻ em bị bỏ rơi có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước 

ngoài, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xác minh nguồn gốc của 
trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha, mẹ. Việc xác minh được cơ quan 
Công an tỉnh kết luận và trả lời rõ ràng, đúng thời hạn.

Đối với các trường hợp Công an tỉnh xác minh được thông tin về cha, mẹ 
đẻ, Sở Tư pháp tiến hành liên hệ với cha, mẹ đẻ để lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ 
trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài.

Việc phối hợp với Công an tỉnh xác minh nguồn gốc của trẻ em góp phần  
quan trọng trong việc hạn chế khiếu kiện liên quan đến giải quyết nuôi con nuôi 
có yếu tố nước ngoài.
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- Giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ nhân đạo 
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở nuôi dưỡng nhằm bảo đảm công khai, 
minh bạch và đúng pháp luật.

Tính đến thời điểm hiện nay, các sơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh 
chưa tiếp nhận các khoản hỗ trợ nhân đạo nào từ cá nhân, tổ chức trong và 
ngoài nước. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký nuôi con nuôi, công 
tác lưu giữ hồ sơ việc đăng ký nuôi con nuôi.

Công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh được hiện 
theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 12/2011/TT-BTP;  Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, sử dụng, quản lý 
và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (thay thế Thông tư 
số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 
29/12/2014)

2.2. Đánh giá việc thực hiện các quy định liên quan đến vấn đề tài chính 
trong việc đăng ký nuôi con nuôi: 

- Giai đoạn trước ngày 01/01/2017 
Giai đoạn này Sở Tư pháp tiếp nhận và xử lý hồ sơ nuôi con nuôi 

(hướng dẫn lập hồ sơ nuôi con nuôi, tổ chức việc xác minh, lấy ý kiến…) 
nhưng không phải là cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. 
Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi 
con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài được thực hiện nghiêm 
theo Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012 của Bộ 
Tài chính và Bộ Tư pháp.

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2020
Căn cứ vào dự toán hàng năm của Sở Tư pháp, Sở Tài chính phân bổ kinh 

phí giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Việc sử dụng khoản kinh phí 
nêu trên đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP.

3. Về công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết việc nuôi con nuôi
Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2020, Sở Tư pháp và UBND cấp 

huyện thực hiện 196 cuộc thanh tra, kiểm tra Luật Nuôi con nuôi và các văn bản 
hướng dẫn thi hành có liên quan. Qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện những sai 
sót, hạn chế trong công tác đăng ký nuôi con nuôi, từ đó kịp thời chấn chỉnh, 
hưỡng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-12-2011-tt-btp-huong-dan-viec-ghi-chep-luu-tru-su-dung-bieu-mau-nuoi-125997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-12-2011-tt-btp-huong-dan-viec-ghi-chep-luu-tru-su-dung-bieu-mau-nuoi-125997.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-12-2011-tt-btp-huong-dan-viec-ghi-chep-luu-tru-su-dung-bieu-mau-nuoi-125997.aspx
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Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp 
luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Về công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc 
nuôi con nuôi

Tính đến nay, toàn tỉnh chưa phát sinh hành vi vi phạm pháp luật liên 
quan đến việc nuôi con nuôi phải thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Khó khăn trong công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước  
1.1. Lập hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi 
Việc yêu cầu người nhận nuôi con nuôi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp để 

lập hồ sơ nuôi con nuôi tại UBND cấp xã còn gặp nhiều khó khăn do người dân 
chưa nắm rõ quy định về các giấy tờ, tài liệu cần nộp trong hồ sơ của người 
nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

1.2. Thực hiện thủ tục đăng ký nuôi con nuôi 
- Việc đánh giá điều kiện của người nhận nuôi con nuôi: quy định người 

nhận nuôi con nuôi “có điều kiện về kinh tế” theo điểm c khoản 1 Điều 14 Luật 
Nuôi con nuôi còn chung chung gây khó khăn trong việc áp dụng.

Khoản 3 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định trường hợp cha dượng 
nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, dì 
chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng điều kiện về khoảng 
cách về độ tuổi (điểm b khoản 1 Điếu 14) và điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ 
ở (điểm c khoản 1 Điếu 14). Tuy nhiên Luật chưa quy định điều kiện của người 
nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp là chồng hoặc vợ của cô, dì chú, bác ruột 
nhận cháu làm con nuôi.

- Về trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em: Quy định “trẻ em có 
cha mẹ đẻ, người thân thích không có khả năng nuôi dưỡng thì báo với Ủy ban 
nhân dân cấp xã để tìm gia đình thay thế cho trẻ em” tại điểm b khoản 2 Điều 
15 Luật Nuôi con nuôi khó khăn trong việc áp dụng do không có căn cứ để xác 
định việc không có khả năng nuôi dưỡng.

1.3. Thay đổi hộ tịch cho con nuôi, theo dõi tình hình phát triển của con 
nuôi; chấm dứt việc nuôi con nuôi; thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận việc nuôi 
con nuôi

- Việc xác định lại dân tộc của con nuôi theo dân tộc của cha, mẹ nuôi 
không thực hiện được do Luật Hộ tịch năm 2014 không quy định về việc xác 
định lại dân tộc .

- Luật  Nuôi con nuôi chưa quy định về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng 
nhận việc nuôi con nuôi đối với các trường hợp vi phạm về thẩm quyền đăng ký 
nuôi con nuôi nuôi, trình tự thủ tục đăng ký nuôi con nuôi.
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1.4. Giải quyết nuôi con nuôi đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng; đối 
với các trường hợp tự thỏa thuận cho nhận con nuôi

- Việc tìm gia đình thay thế trong nước cho bị trẻ bỏ rơi sống trong cơ sở 
nuôi dưỡng có dị tật bẩm sinh, ốm đau, bệnh tật rất khó khăn do tâm lý của người 
có nhu cầu nhận con nuôi luôn mong muốn nhận nuôi trẻ lành lặn, khỏe mạnh.

- Giải quyết nuôi con nuôi đối với các trường hợp tự thỏa thuận cho nhận 
con nuôi: Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số trường hợp người dân tự 
thỏa thuận cho nhận nuôi con nuôi nhưng không làm thủ tục đăng ký UBND cấp 
xã, do đó ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cha, mẹ nuôi và con nuôi còn 
gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về con nuôi.

1.5. Áp dụng Điều 16 Luật Nuôi con nuôi 
Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh trường hợp 

nào giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trường hợp đăng ký nhu cầu nhận 
con nuôi.

1.6. Những khó khăn khác
Công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ gặp khó khăn đối với  các 

trường hợp cha, mẹ nuôi không thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình phát 
triển của trẻ.

2. Khó khăn trong công tác đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài 
- Việc lấy ý kiến của của cha, mẹ trẻ em bị bỏ rơi còn gặp nhiều khó khăn 

do sau khi xác minh được nguồn gốc trẻ nhưng không thể liên lạc được cha, mẹ 
đẻ hoặc của người giám hộ của trẻ em để lấy ý kiến về việc cho trẻ làm con nuôi 
theo quy định tại Điều 21 của Luật Nuôi con nuôi.

- Trường hợp không thể liên lạc với cha, mẹ của trẻ bị bỏ rơi thì Sở Tư 
pháp, UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cha, mẹ đẻ phải thực hiện niêm yết 
về việc cho trẻ làm con nuôi, tuy nhiên nội dung thông báo niêm yết chưa được 
quy định cụ thể nên khó khăn trong việc thực hiện.

- Chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài được phân bổ Sở Tư pháp 
còn hạn chế.

- Việc báo cáo tình hình phát triển của trẻ chưa được cha, mẹ nuôi thực 
hiện nghiêm túc.

3. Nguyên nhân
- Do quy định của pháp luật về nuôi con nuôi còn còn chưa cụ thể, thống 

nhất nên khó khăn trong việc triển khai, áp dụng.
- Do nhận thức, ý thức chấp hành của người dân về pháp luật về nuôi con 

nuôi còn nhiều hạn chế nên dẫn đến tâm lý e ngại khi phối hợp với cán bộ giải 
quyết thực hiện các trình tự, thủ tục về nuôi con nuôi.
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- Biên chế thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đăng ký nuôi con nuôi còn 
hạn chế trong khi khối lượng công việc được giao thực hiện nhiều. Đội ngũ cán 
bộ làm công tác đăng ký nuôi con nuôi ở cơ sở thường xuyên chuyển đổi, trình 
độ không đồng đều nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng của việc đang ký nuôi 
con nuôi tại cơ sở.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài có 
lúc còn chưa kịp thời.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và các văn bản 

hường dẫn thi hành, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp:
1. Tham mưu cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói 

chung, pháp luật về nuôi con nuôi nói riêng.
2. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn kỹ năng, 

nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi cho địa phương.
3. Tăng cường việc trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện 

đăng ký nuôi con nuôi giữa các tỉnh, thành phố để đảm bảo tính thống nhất, hiệu 
quả trong việc thực hiện pháp luật liên quan.

Trên đây là Báo cáo về việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công 
ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc 
tế, UBND tỉnh Hải Dương báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:            CHỦ TỊCH
- Bộ Tư pháp;
- Cục Con nuôi, BTP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VP, NC.Th (05b).

                                                                                  
                                                                              Nguyễn Dương Thái
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