
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:  128/UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 09  tháng 02  năm 2018 

V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg 
ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường công tác giải quyết 
việc nuôi con nuôi trong tình hình mới 

 

 

 
 

Kính gửi:  
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, 
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố thực hiện nghiên túc một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 về tăng cường công 
tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên 
truyền, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định của Luật Nuôi con nuôi 
năm 2010, 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 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

2. Sở Tư pháp 

- Chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt 
công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh; tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa nhân đạo và chính sách pháp luật của Nhà 
nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chức làm công tác giải quyết nuôi con nuôi của Sở Tư pháp, Phòng Tư 
pháp các huyện, thành phố, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 
công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt Quy chế phối 
hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 687/QĐ-UBND  ngày 21 
tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan rà soát và 
đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa 
bàn tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn cơ sở trợ giúp 
xã hội bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác 
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giải quyết nuôi con nuôi theo quy định của 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 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định 
về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

-  Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ 
em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo đúng quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và khoản 1, khoản 2 Điều 6 của 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. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc 
các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, các điều ước 
quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên. Thực hiện 
các biện pháp cụ thể phù hợp nhằm thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cộng đồng. 

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các 
khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi; kinh phí thực hiện công tác giải 
quyết việc nuôi con nuôi cho cơ sở trợ giúp xã hội do ngân sách nhà nước cấp, 
nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật.  

- Thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết 
việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở trợ giúp xã hội 
nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 
các sở, ngành liên quan xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi 
người nước ngoài; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi phạm tội trong lĩnh vực nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài. 

5. Sở Y tế  

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc cấp các giấy tờ về sự kiện sinh, 
tử, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi đúng theo quy định của pháp luật để tránh tình 
trạng làm hồ sơ giả cho trẻ em làm con nuôi, mua bán trẻ em; xác minh lai lịch 
trẻ em bị bỏ rơi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các sự kiện sinh, tử 
khác theo yêu cầu của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 
Tư pháp. 

6. Sở Tài chính  

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí thực hiện công tác 
giải quyết nuôi con nuôi theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử 
dụng kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 
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7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:  

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng 
cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trên địa bàn theo 
thẩm quyền. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký, theo dõi việc 
nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thực 
hiện việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi theo 
đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 15 của Luật Nuôi con nuôi; thực hiện 
nghiêm túc cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký nuôi con 
nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn; thực hiện tốt chế độ thu, nộp, 
quản lý lệ phí và sử dụng kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con 
nuôi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 114/2016/NĐ-
CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp - Cục Con nuôi; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh 
các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng  
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