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K tr khi Lu.t nuôi con nuôi cO hiu 1rc thi hành dn nay, cong tác dang k nuôi con
nuoi trong nuó'c trên toàn quc d di.rçic nhng kt qua dáng ghi nhn. Tuy nhiên, qua kirn
tra cong the dãng k nuôi con nuôi trong rniâc trong thôi gian qua cho thy vâ.n cOn rnt sO
tn t.i, hn ch nhu:
- Mt s h so däng k nuôi con nuôi chiia hçp 1 và chua dy dñ, thiu mt s giy tä
theo quy dnh tai Diu 17, khoãn 1 Diu 18 cUa Lut nuôi con nuôi nhu Phiu 1 lich tu
pháp ciia ngri nJimn con nuôi hoc Giy khai sinh cüa tré em dixgc nhn lam con nuôi.
- Vn cOn mt s trithng h'p cong chirc tu pháp —h tjch chua ti&n hành thi tiic ly
kin cüa nhu'ng nguO'i lien quan v vic cho tré em lam con nuôi hoac có 1y kin nhmg
không bão dam thai hn thay di kin theo quy dinh; chira kirn tra k5' mic dIch cüa vic
nuOi con nuôi, dn dn vn cOn mt s tn±ng hcrp dang k vic nuOi con nuôi nhãm huO'ng
chInh sãch mi dài cüa Nhà nuâc hoãc trã lai tré em dä duac nhn lam con nuôi.
- Vic thông bão tInh hInh phát trin cüa con nuôi v theo dOi vic nuôi con nuôi theo
quy &jnh ti Diu 23 cüa Lut nuôi con nuôi chua duçic thirc hin nghiêm the;
-Vic lu'u trtt h so ding k nuôi con nuôi chira duçic quan tam;
- Vn cOn tinE trng nguri dan ti1 mang tré em v chä.m sóc, nuOi duOiig ma không
däng k khai sinh và dang k vic nuôi con nuôi ti co quan có thm quyên; tinE trng tré
em dixçrc giai quyt cho lam con nuôi ngtthi nirâc ngoài thu'O'ng trñ ti Vit Nam ma chua
duqc uu tiên tim gia dinh thay th trong nuóc.
D khc ph11c tinE trng trên day, Cic Con nuOi d nghj Sâ Tu pháp chi do PhOng
Tmr pháp và Uy ban nhân dan cp xà nghiêm tue thirc hin nhü'ng ni dung sau dày:
1. ye ho so' däng k vic nuôi con nuôi:
- Chi däng k vic nuOi con nuôi khi h so dy dü và hçTp 1 theo quy dtnh ti Diêu
17 và khoàn 1 Diu 18 cüa Lut nuôi con nuOi. Trirng hcp nguO'i nhn con nuôi là imt cp
vci chng tEl phãi cO dü giy tä cüa cà ben v và ben chông.
- Trithng hop cOng dan xut trinh ban sao H chiêu, Giây chü'ng minE nhân dan hoc
giy t có giá tr thay th thI can b tip nhân có trách nhim di chiu, k và ghi rO hç ten
d xác nhân tInh chInE xác cüa bàn sao so vài ban chInE.
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2. V thu ttic và thm quyn dàng k5 vic nuôi con nuôi
- Khi dãng k vic nuôi con nuôi, cong chirc tu pháp - h tjch phãi kirn tra mic dIch
cüa vic nuOi con nuôi d bào dam mic dIch cXa vic nuôi con nuôi là nhrn xác 1p quan
h cha, m và con lâu dài, bn vü'ng, vi lçi ich t& nt cüa ngirO'i duçc nhân lam con nuoi,
bão dam con nuôi di.rçic chäm sóc, giáo dijc trong mOi truOng gia dinE theo quy djnh tai
iu 2 cüa Luât nuôi con nuôi;
- TruO'ng hcrp tré em duçic nhn lam con nuôi có cha, rn dé hoac ngiiO'i giám h thi
cOng chirc tr pháp - h tich phài lay kin cüa cha, rn dé hoc nguôi giãrn h v vic cho
trê em lam con nuôi. Sau khi ly kiên, cong chirc tu pháp - h tch phài dçi ht 15 ngày k
tit ngày ly kin ma nhuiig nguOi lien quan không thay di kiên thl mO'i trhih Chfi tjch
Uy ban nhân dan cp x k Giy chiirng nhn nuOi con nuôi.
3. V cong tác lwu trü' ho so' dàng k nuôi con nuOi
H so' luii trEl gm các giy t? trong h so' däng k nuOi con nuôi theo quy dnh ti
Diu 17, khoàn 1 Diu 18 cüa Lu.t nuôi con nuOi, Giy chirng nhâri nuôi con nuOi, Biên ban
giao nhn con nuôi và 06 báo cáo tInh hInh phát trin cüa tré em duçic nhn lam con nuOi.
Giy t trong h so' phài duçic sap xêp theo thur tir quy dinh tai Diu 17 và khoán 1 Diu 18
cüa Lut nuOi con nuôi. Ho so' phãi ducic bào quãn an toàn d tránh th.t lc, hu hOng, m
u'àt, mm rn9t.
4. V tInh trng ngir?ri dan tir mang tré em v nuôi dffO'ng
Vic nguô'i dan tur dern tré em v nuOi duang khi khOng CO van bàn cüa cci quan có
thrn quyn giao chäm sOc thay th& chäm sOc tm thà hoc chua dang k vic nuoi con
nuOi là thijc tin trái quy dnh pháp lut v tré em, h tch và nuôi con nuôi, tiêm n nguy co'
mua bàn tré em. VI vy, Üy ban nhân dan cp xà cn chü dng rà soát các truO'ng hcrp nguO
dan ti dem tré em v nuOi duOng, vn dng, huo'ng dn ngui dan thc hin vic däng k
khai sinh, nu dü diu kin thi däng k nuôi con nuOi theo dung quy dnh pháp 1ut d darn bàn
lcii Ich cüa tré em. H so' dang k vic nuOi con nuôi phài duçcc xác minE k5 luOng.
Ngoài vic chi do thc hin nhUng ni dung trên dày, S Tu pháp cn tang cu?mg
kim tra k4p thai phát hin nhuiig sai sot và có bin pháp chn chinE, tang cung cOng tác tp
hun, hung dn nghip vii, tuyên truyn d tránh xày ra nhthg sai sOt tuo'ng tçr và hn ch tinE
trng nguO'i dan tir nhn tré em ye nuOi duOng ma khOng dang k vic nuOi con nuOi.
5. V di tu'çrng tré em dffqc giài quyêt cho lam con nuôi ngu'Oi nurc ngoài thirrng
trU tai Viêt Nam
Theo quy djnh ti dim c khoàn 1 Diu 5 cfia Lut nuôi con nuOi, tré em Vit Nam duçrc
tje giài quyt cho lam con nuOi cüa cOng dn Via Narn thung tri & trong nuO'c truóc khi
ducyc giãi quyt cho lam con nuOi nguai nu&c ngoài thu?mg tni ti Via Nam. Vi vy, S& Tu'
pháp chi tip nhn h so' cüa nguai nuâc ngoài thixmg tri ti Via Nam nhn tré em Vit Narn
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lam con nuoi khi trê em d duoc thông báo tim gia dlnh thay th trên toàn quôc nhung chua CO
nguài trong nLToC nhn tré em lam con nuôi.
Trên day là huàng dn cüa Civic Con nuôi nhm khc phic các tn tai, han ch trong
cong tác dang k nuôi con nuôi trong nuO'c trong thai gian qua. Ciic Con nuôi dê ngh S Tu
pháp nghiêrn tüc thirc hin và kp thà'i báo cáo Ciic Con nuôi nu có phát sinh vuO'ng

No'i n/ian:

-I'Thutrên;
- Thir trlróTlg phi trách (d báo cáo);
- Luu: VT, Ph6ng PL&QLCNTN.

n
-D

