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V/v triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTP

 ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
Kính gửi:

   - Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố;
   - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP 
hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi 
con nuôi (Thông tư số 10/2020), có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021.

Để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các nội 
dung của Thông tư số 10/2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị 
thực hiện một số nội dung sau:

1/ Chủ động nghiên cứu, áp dụng thực hiện các mẫu Sổ, mẫu giấy tờ được 
ban hành tại các Phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2020, cụ thể: 

+ 02 mẫu sổ (Phụ lục 1); 
+ 07 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước (Phụ lục 2);
+ 14 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 

(Phụ lục 3);
+ 06 mẫu giấy tờ dùng chung cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước và 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Phụ lục 4).
2/ Các mẫu Sổ, mẫu giấy tờ nuôi con nuôi được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan đăng ký nuôi con 
nuôi có thể truy cập, tự in để sử dụng, trừ mẫu Sổ và các mẫu giấy tờ quy định tại 
khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

Đối với các mẫu Sổ và các mẫu giấy tờ do Bộ Tư pháp in, đề nghị Phòng Tư 
pháp cấp huyện tổng hợp đăng ký nhu cầu sử dụng của UBND cấp xã tại địa 
phương và gửi về Sở Tư pháp để Sở liên hệ với Nhà Xuất bản tư pháp - Bộ Tư 
pháp đăng ký mua giúp.

3/ Giấy Chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi theo mẫu 
ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư 
pháp đang sử dụng tại các đơn vị, địa phương thì được tiếp tục sử dụng đến hết 
ngày 30/6/2021.

Trên đây là các nội dung triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTP, Sở Tư 
pháp yêu cầu Phòng Tư pháp quán triệt, kiểm tra việc thực hiện của UBND cấp xã 
tại địa phương; nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Phòng Tư pháp tổng hợp, 
phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, thực hiện./.



Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

  - Lưu: VT, HCTP.

GIÁM ĐỐC 

#ChuKyLanhDao
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