ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 711/UBND-TP
V/v tăng cường công tác nuôi con
nuôi trên địa huyện

Tam Đường, ngày01 tháng 07 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Tư pháp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Căn cứ Công văn số 554/STP-HCBT ngày 22/6/2020 của Sở Tư
pháp tỉnh Lai Châu về việc đôn đốc thực hiện công tác nuôi con nuôi trên địa
bàn tỉnh. Nhằm tăng cường, nâng cao công tác nuôi con nuôi trên địa bàn
huyện, UBND huyện yêu cầu phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Tư pháp
- Thường xuyên hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đăng
ký nuôi con nuôi cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn để tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các văn bản pháp luật
về nuôi con nuôi, đặc biệt là Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi
con nuôi trong nước ban hành kèm theo Công văn số 22/CCN-PL&QLCNTN
ngày 17/01/2020 của Cục con nuôi.
- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện những sai sót và có biện pháp
chấn chỉnh kịp thời; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký nuôi
con nuôi theo quy định.
2. UBND các xã, thị trấn
a) Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức và
Nhân dân trên địa bàn nội dung của Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số
19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; Công văn số 22/CCN-PL&QLCNTN
ngày 17/01/2020 của Cục con nuôi về việc hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục
giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước.
b) Thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nuôi con
nuôi và Nghị định hướng dẫn thi hành; tuân thủ Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ
sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước ban hành kèm theo Công văn số 22/CCNPL&QLCNTN ngày 17/01/2020 của Cục con nuôi (Đề nghị khai thác văn bản
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này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở
Tư pháp tỉnh Lai Châu).
c) Thường xuyên rà soát, đánh giá các trường hợp trẻ bị bỏ rơi, trẻ em mồ
côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được các cá nhân, gia đình,
tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế cần được nhận làm con
nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con
nuôi thì xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết việc nuôi con nuôi theo
quy định của pháp luật.
UBND huyện Tam Đường yêu cầu phòng Tư pháp huyện và Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tư
pháp) trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Tư pháp (B/c);
- TT Huyện uỷ (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.
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