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        Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 28/12/2020, Bộ Tƣ pháp ban hành Thông tƣ số 10/2020/TT-BTP 

hƣớng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lƣu trữ Sổ, mẫu, giấy tờ, hồ sơ 

nuôi con nuôi (sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2020/TT-BTP), có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 26/02/2021 và thay thể Thông tƣ số 12/2011/TT-BTP ngày 

27/6/2011 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ , sử dụng biểu mẫu 

nuôi con nuôi và Thông tƣ số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tƣ 

pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 12/2011/TT-BTP. 

Ngày 29/01/2021, Cục Con nuôi - Bộ Tƣ pháp ban hành Công văn số 

39/CCN-PL&QLCNTN về việc triển khai thực hiện Thông tƣ số 10/2020/TT-

BTP. Để thực hiện thống nhất, hiệu quả quy định của Thông tƣ số 10/2020/TT-

BTP và ý kiến chỉ đạo của Cục Con nuôi, Sở Tƣ pháp đề nghị Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tƣ số 

10/2020/TT-BTP tại địa phƣơng.  

2. Chỉ đạo UBND xã, phƣờng, thị trấn thực hiện có hiệu quả các quy định 

của Thông tƣ số 10/2020/TT-BTP và hƣớng dẫn thực hiện Thông tƣ số 

10/2020/TT-BTP của Cục Con nuôi tại Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN 

ngày 29/01/2021.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vƣớng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tƣ pháp để đƣợc hƣớng dẫn. 

(Thông tư số 10/2020/TT-BTP,  Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN của Cục 

Con nuôi và Công văn này được đăng tải tại mục Hành chính tư pháp, Trang thông 

tin điện tử Sở Tư pháp, địa chỉ: http://sotuphap.haiduong.gov.vn/default.aspx)./. 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tƣ pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tƣ pháp; 

- Lƣu VT, HCTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngoãn 
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