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1. MỤC ĐÍCH 

- Quy định chi tiết trình tự, thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 

2. PHẠM VI 

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan, UBND các 
xã, phường, thị trấn. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

  - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; 

  - 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; 
    - Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 16/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình; 
 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

1. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con 
nuôi và người được nhận làm con nuôi. 

2. Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ 
quan có thẩm quyền đăng ký. 

3. Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký. 

4. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân 
Việt nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt 
nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài. 

5. Trẻ em mồ côi là trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã 
chết và người kia không xác định được. 

6. Trẻ em bị bỏ rơi là trẻ em không xác định được cha mẹ đẻ. 

7. Gia đình gốc là gia đình của những người có quan hệ huyết thống. 

8. Gia đình thay thế là gia đình nhận trẻ em làm con nuôi. 

9. Cơ sở nuôi dưỡng là cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở khác 
được thành lập theo pháp luật Việt Nam để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

UBND: Uỷ ban nhân dân 

NC: Nội chính  
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính  

 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước 
ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy 
định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của 
Luật nuôi con nuôi năm 2010. 

2. Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều 
kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật nuôi con nuôi năm 2010 và pháp luật 
của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú. 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản 
chính 

Bản sao 

 I. Hồ sơ của người nhận con nuôi   

 1. Đơn xin nhận con nuôi và các giấy tờ có kiên 
quan quy định tại khoản 1, điều 31 của Luật Nuôi 
con nuôi năm 2010. 
2. Người nhận nuôi con nuôi đích danh phải có các 
loại giấy tờ tương ứng sau: 
a) Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng 
hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được 
nhận làm con nuôi. 
b) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con 
nuôi là cô, cậu, dì, chú bác ruột của người được 
nhận làm con nuôi. 
c) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và 
giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nuôi con đó 
với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em 
ruột. 
d) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhậm 
làm con nuôi là trẻ em thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại khoản 1, điều 3 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 năm 2010; 

x  
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e) Giấy xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã 
nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để 
chứng minh người nhận con nuôi là người nước 
ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt nam 
trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp 
hồ sơ tại Cục Con nuôi. 

II. Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi:   

1. Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi phải 
các các giấy tờ lập theo quy định tại Điều 32 của 
Luật Nuôi con nuôi. 

  

2. Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của 
trẻ em phải ghi trung thực các thông tin về sức khỏe, 
tình trạng bệnh tật (nếu có) của trẻ em, sở thích, thói 
quen hàng ngày đáng lưu ý của trẻ em. Trường hợp 
cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc 
chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này. 

  

3) Đối với trẻ em thuộc Danh sách 1 (trường hợp trẻ 
em ở cơ sở nuôi dưỡng cần tìm gia đình thay thế mà 
không phải là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm 
nghèo, cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ và danh sách trẻ 
em) thì phải có văn bản sau đây: 
a) Văn bản của Sở Tư pháp kèm theo giấy tờ, tài 
liệu về việc đã thông báo tìm gia đình thay thế trong 
nước cho trẻ em theo quy định tại điểm c, khoản 2, 
điều 15 của Luật Nuôi con nuôi; 
b) Văn bản xác nhận của Cục Con nuôi về việc đã 
hết thời hạn thông báo theo quy định tại điểm d, 
khoản 2, điều 15 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 
nhưng không có người trong nước nhận trẻ em làm 
con nuôi. 

  

4) Văn bản đồng ý của Bộ Tư pháp   

5) Tờ trình của Sở Tư pháp   
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6) Dự thảo Quyết định   

7) Phiếu tiếp nhận- hẹn trả kết quả của cơ quan trình 
duyệt 

  

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng UBND tỉnh 

5.6 Lệ phí 

 Chưa có quy định 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu mẫu/Kết quả 

B1 Bộ phận 1 cửa tiếp nhận, kiểm 
tra hồ sơ Sở Tư pháp trình 

Bộ phận 1 
cửa 

Giờ hành 
chính 

 

B2 Nhập đóng dấu hồ sơ, văn bản 
đến và lập phiếu chuyển giao 
hồ sơ cho chuyên viên thụ lý 

nt 0,5 ngày  

B3 Chuyển hồ sơ cho chuyên 
viên thụ lý 

nt 0,5 ngày  

B4 Trong vòng 05 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ.  
- Nếu thủ tục thiếu, dự thảo 
văn bản yêu cầu Sở Tư pháp 
bổ sung theo quy định. 
- Nếu hồ sơ không phù hợp 
với quy định của pháp luật, 

Chuyên viên 
Phòng NC 

05 ngày  
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chuyển trả hồ sơ cho Sở Tư 
pháp. 

B5 - Nếu hồ sơ đủ điều kiện theo 
quy định thì trình Lãnh đạo 
Văn phòng UBND tỉnh và 
Lãnh đạo UBND tỉnh ký Văn 
bản đồng ý hoặc Quyết định 
về việc đồng ý cho nhận nuôi 
con nuôi, hoặc Công văn yêu 
cầu bổ sung/từ chối nếu hồ sơ 
thiếu/không phù hợp với quy 
định, chuyển Văn thư  

Lãnh đạo Văn 
phòng UBND 

tỉnh; 
Lãnh đạo 

UBND tỉnh; 

01 ngày  

B6 Văn thư nhận toàn bộ hồ sơ 
và văn bản phát hành tại Lãnh 
đạo UBND tỉnh, lấy số, phô 
tô, đóng dấu, lưu văn bản tại 
Phòng HC-TC và học tài liệu 
Chuyên viên. 

Văn thư 01 ngày  

B7 Bộ phận 1 cửa trả hồ sơ và 
Văn bản phát hành cho Sở Tư 
pháp 

Một cửa   

6. LƯU TRỮ 
TT Hồ sơ lưu 
1 Chuyên viên theo dõi lưu Tờ trình cả Sở Tư pháp và văn bản có chữ ký của Lãnh đạo 

tỉnh. Cuối tháng nộp toàn bộ hồ sơ lưu trữ của tháng đó cho bộ phận lưu trữ. 
2 Hồ sơ đầy đủ được lưu trữ tại Sở Tư pháp và được nộp chuyển giao Trung tâm lưu trữ 

theo quy định. 
 




