
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   44/KH-UBND Cần Thơ, ngày  20  tháng 3 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 2017  

 

Thực hiện Công ước Lahay số 33, Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 

2010, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng 

ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 

và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch Công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài năm 2017, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

a) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở, ban, ngành 

thành phố, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện đối với công tác nuôi con 

nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố; 

b) Tổ chức thực hiện tốt Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn về 

công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; thực hiện tốt chính sách, pháp luật về 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài góp phần bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em; 

c) Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết việc cho nhận con nuôi, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

2. Yêu cầu:  

a) Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung 

công việc và trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thi hành các văn bản 

liên quan đến công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;  

b) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành thành phố; kịp thời đôn 

đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33, Luật Nuôi con nuôi 

ngày 17 tháng 6 năm 2010 (Chương III Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài), Nghị 

định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 

các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố. 
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- Giải pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Công 

ước Lahay số 33 và Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010 cho cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố thông qua nhiều hình thức 

như tổ chức tập huấn, in phát tờ gấp,… 

2. Rà soát, đánh giá và chỉ định cơ sở nuôi dưỡng đủ điều kiện cho trẻ em làm 

con nuôi ở nước ngoài.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

3. Thực hiện các quy định pháp luật về tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo 

Luật Nuôi con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của các trẻ em đã cho làm con 

nuôi ở nước ngoài trong thời gian qua, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố những vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan. 

4. Giải quyết hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo đúng quy 

định của pháp luật, từ giai đoạn tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ trẻ, xác minh 

lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài, xác nhận trẻ đủ điều kiện 

cho làm con nuôi, tổ chức họp giới thiệu trẻ em làm con nuôi (nếu trẻ thuộc Danh 

sách 1), tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định cho trẻ em làm 

con nuôi và tổ chức lễ bàn giao trẻ cho cha mẹ nuôi. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

5. Tiến hành rà soát và thực hiện các quy định của pháp luật và các chính sách 

về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Rà soát các văn bản Ủy ban nhân dân thành 

phố đã ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy 

định pháp luật, chính sách hiện hành; rà soát thủ tục hành chính về lĩnh vực nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài, kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm 

quyền (nếu có). 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

6. Thực hiện quy định pháp luật về kinh phí cho công tác nuôi con nuôi như 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác nuôi con nuôi. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

7. Quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ nhân đạo cho việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thành phố, bảo đảm công khai 

minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và không gắn với yêu cầu nhận trẻ em làm con nuôi. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 

8. Bố trí công chức phụ trách theo hướng ổn định, có chuyên môn, nghiệp vụ 

và tính chuyên nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước trong lĩnh 

vực nuôi con nuôi và giải quyết nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn thành phố; bố trí 

công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về nuôi con 

nuôi có yếu tố nước ngoài. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

10. Tiếp nhận và quản lý cơ sở dữ liệu nuôi con nuôi khi được Bộ Tư pháp 

chuyển giao. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận và 

quản lý cơ sở dữ liệu nuôi con nuôi khi được Bộ Tư pháp chuyển giao. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tư pháp.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Cơ quan thực hiện: 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này bảo đảm đạt hiệu quả, chất 

lượng và hoàn thành Kế hoạch trước ngày 30 tháng 10 năm 2017.  

2. Kinh phí thực hiện: 

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Tư pháp và 

các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch này theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài năm 

2017 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện 

báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

quyết định./. 
 

Nơi nhận:        
- Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi); 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể; 

- Sở, ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- VP UBND thành phố (3E); 

- Lưu VT, VCX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tâm 
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