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KẾ HOẠCH 

Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33  

về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế 
   

Thực hiện Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con 

nuôi quốc tế (sau đây viết tắt là Công ước La Hay), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn ban hành Kế hoạch tổng kết trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát 

hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La Hay. 

- Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo khoảng trống nhằm đề 

xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác liên quan. 

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La Hay. 

- Khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

quá trình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết cần thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện trên địa bàn 

tỉnh; bảo đảm đúng mục đích và tiến độ đề ra, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Nội dung tổng kết bảo đảm bám sát các quy định của Luật Nuôi con nuôi 

và Công ước La Hay; Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện công ước La Hay số 33 về 

bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 – 

2015; Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; phản ánh đúng tình hình thực tế và 

những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện. 

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức tổng kết trên địa bàn tỉnh. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Phạm vi tổng kết 

Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. 
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Thời gian tổng kết và tổng hợp số liệu tính từ ngày 01/01/2011 đến hết 

ngày 31/12/2020. 

2. Nội dung tổng kết 

a) Kết quả tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi Công ước La Hay và các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 

- Công tác xây dựng Kế hoạch triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn 

đốc, hướng dẫn thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Nuôi con nuôi, Công ước 

La Hay, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường các biện pháp bảo 

đảm thực thi Công ước La Hay, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết nuôi con nuôi trong tình 

hình mới. 

- Công tác ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết nuôi con nuôi 

theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. 

- Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân 

lực để triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay. 

b) Kết quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 

- Đánh giá những khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết việc nuôi 

con nuôi trong nước và nuôi con nuôi nước ngoài; nguyên nhân của những khó 

khăn vướng mắc. 

- Công tác theo dõi tình hình phát triển của trẻ em được cho làm con nuôi 

trong nước và nước ngoài. 

- Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong giải quyết việc nuôi con 

nuôi. 

- Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu 

tố nước ngoài. 

- Công tác giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi trong nước. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nuôi con nuôi. 

- Kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La 

Hay. 

3. Hình thức tổng kết   

a) Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nuôi con nuôi và 

Công ước La Hay.  

Để phục vụ cho việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La 

Hay có hiệu quả, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công 

ước La Hay với những nội dung cụ thể sau: 

- Sở Tư pháp: Đôn đốc, kiểm tra, khảo sát tại một số xã, phường, thị trấn về 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác đăng ký nuôi con nuôi; 
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đánh giá về tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước. Đánh giá tình hình phát triển của con 

nuôi trong nước; rà soát, đánh gia năng lực của các cơ sở nuôi dưỡng tham gia 

giải quyết việc nuôi con nuôi; đánh giá công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý việc 

tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ tại cơ sở nuôi dưỡng khi giải quyết việc 

nuôi con nuôi. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Kiểm tra, khảo sát về việc tiếp 

nhận trẻ em vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp và cho 

trẻ em ở Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp làm con nuôi. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Kiểm tra, khảo sát về tình hình 

phát triển của trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước, công tác rà 

soát và việc thực hiện nhiệm vụ tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở địa phương. 

b) Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La 

Hay 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây 

dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay theo 

các nội dung tại khoản 2 Mục II của Kế hoạch, gửi Sở Tư pháp trước ngày 

05/4/2021. 

- Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp tổng 

hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

10/5/2021. 

4. Công tác khen thưởng 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La 

Hay giai đoạn 2010-2020 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng: 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Số lượng: Không quá 03 tập thể, 05 cá nhân. 

b) Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Số lượng: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/5/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 
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Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn khen thưởng           

(trong đó quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn...) đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công 

ước La Hay giai đoạn 2010-2020. 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Kế hoạch; Báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện để kịp thời tháo gỡ. 

Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

gửi Bộ Tư pháp đúng tiến độ. 

2.  Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở nuôi dưỡng; tổng hợp báo cáo tình 

hình thực hiện việc tiếp nhận trẻ em vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ 

xã hội tổng hợp và việc cho trẻ em đang được nuôi dưỡng ở Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp đi làm con nuôi trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nuôi con 

nuôi và Công ước La Hay. 

3. Công an tỉnh 

Đánh giá về công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý theo quy định 

của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để bắt cóc, mua 

bán trẻ em và công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm 

con nuôi. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế 

hoạch này và kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công 

ước La Hay trên địa bàn.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời liên hệ với 

Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải đáp, hoặc tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân 

dân tỉnh xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Tư pháp (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Các phòng: THNC, KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).                                                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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