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

TỈNH BÌNH THUẬN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                    

Số:  843 /QĐ-UBND           Bình Thuận, ngày   07 tháng 4 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

 Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Hộ 

tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;  

 Căn cứ 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;  

 Căn cứ Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;  

Thực hiện Công văn số 326/CCN-PL&QLCNTN ngày 01/7/2020 của Cục 

Con nuôi - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế phối hợp liên 

ngành trong giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 222/TTr-STP ngày 

26 tháng 3 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp liên 

ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư 

pháp, Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền 

thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình 

Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KGVXNV (Trình) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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