
BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3813/BTP-CCN Hà Nội, ngày  14 tháng 10  năm 2020 
V/v các gia đình các nước Liên 

minh Châu Âu nhập cảnh vào 

Việt Nam để giao nhận con 

nuôi 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

 

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

5282/VPCP-QHQT ngày 01/7/2020 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Công văn số 5959/VPCP-QHQT ngày 

22/7/2020 và Công văn số  8550/VPCP-QHQT ngày 12/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Chính phủ Việt Nam đồng ý cho phép 36 gia đình cha mẹ 

nuôi nước ngoài thuộc Liên minh Châu Âu được phép nhập cảnh vào Việt Nam 

để nhận bàn giao con nuôi, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan, Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Đại sứ quán các nước có cha mẹ nuôi và 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho nhập cảnh, cách ly, 

giao nhận con nuôi, xuất cảnh tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh với nguyên 

tắc tạo điều kiện tối đa để thực hiện trong thời gian sớm nhất các thủ tục liên quan 

tới quy trình giao nhận con nuôi, đảm bảo thủ tục nhận con nuôi được tiến hành 

thuận lợi nhất, an toàn và với thời gian lưu trú của cha mẹ nuôi ở Việt Nam ngắn 

nhất có thể. Dự kiến chuyến bay đưa cha mẹ nuôi vào Việt Nam mang số hiệu 

QR970, tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 01:20 ngày 25/10/2020. 

 Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quan 

tâm thực hiện các nội dung sau: 

 1. Chỉ đạo, bố trí, tạo điều kiện cho trẻ em được bàn giao và những người 

có liên quan tại địa phương (được nêu ở mục 2 dưới đây) di chuyển đến thành 

phố Hồ Chí Minh để thực hiện lễ giao nhận con nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh 

(dự kiến bàn giao từ ngày 10-12/11/2020 – Lịch và địa điểm bàn giao cụ thể sẽ 

được thông tin sau).  

          2. Chỉ định thành phần đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia lễ giao nhận 

con nuôi gồm: 01 đại diện của Sở Tư pháp (người có thẩm quyền ký, đóng dấu 

vào Biên bản bàn giao và ghi vào sổ đăng ký việc nuôi con nuôi); 01 đại diện 

của Cơ sở nuôi dưỡng (người có thẩm quyền ký, đóng dấu vào Biên bản bàn 

giao); các cô nuôi đi cùng trẻ em được bàn giao trên nguyên tắc 01 cô nuôi – 01 

trẻ em. Các chi phí ăn, ở, đi lại của trẻ em được bàn giao và những người nêu 

trên sẽ do cha mẹ nuôi nước ngoài chi trả.  

         3. Chỉ đạo các cơ quan/đơn vị có liên quan tại địa phương chuẩn bị các 

giấy tờ, hồ sơ để tạo thuận lợi cho việc cấp Hộ chiếu, visa cho trẻ em sau khi 



thực hiện xong lễ giao nhận con nuôi. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị 

định số 19/2011/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ), Sở Tư pháp tỉnh/thành phố cần 

phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ của trẻ em gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 

32 Luật Nuôi con nuôi và văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ 

và ý kiến của trẻ em từ đủ chín tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con 

nuôi để giao cho cha, mẹ nuôi tại lễ giao nhận con nuôi.  

 4. Cử cơ quan/đơn vị cũng như cán bộ đầu mối để liên hệ, phối hợp với cơ 

quan/đơn vị đầu mối của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các 

công việc có liên quan.  

          Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phối hợp 

chặt chẽ, tích cực với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để việc giao 

nhận con nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh được thuận lợi, an toàn, theo đúng 

thời gian dự kiến và xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban.  

         Xin gửi kèm Công văn này: (i) Công văn số 5282/VPCP-QHQT ngày 

01/7/2020; (ii) Công văn số 5959/VPCP-QHQT ngày 22/7/2020 và (iii) Công 

văn số 8550/VPCP-QHQT ngày 12/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; (iv) 

Danh sách các trẻ em của địa phương sẽ được bàn giao tại thành phố Hồ Chí 

Minh.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (theo danh sách kèm theo); 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CCN. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC CON NUÔI 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   BỘ TƯ PHÁP 

 

 

Danh sách Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

(Gửi theo Công văn số  3813/BTP-CCN ngày 14 tháng 10 năm 2020) 
 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

 


