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LỜI CẢM ƠN 
Qua thời gian thực tập và hoàn thành báo cáo thực tập, tôi đã nhận được sự 

giúp đỡ tận tình của tất cả Thầy Cô Khoa Luật Trường Đại học Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Đầu tiên, tôi gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa Luật Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tôi có thời gian hoàn thành bài 

chuyên đề thực tập tốt nghiêp. 

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn là Cô 

Phạm Thị Kim Phượng đã quan tâm, nhiệt tình hỗ trợ và chỉ bảo tận tình giúp tôi 

hoàn thành chuyên đề nạy 

Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến Quý lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

Phường 11 Quận gò Vấp, Phó Chủ tịch Mai Thái Linh, công chức hộ tịch Võ Thị 

Kim Huyên và tất cả các Anh Chị tại Ủy ban nhân dân đã nhiệt tình giúp đỡ tôi 

trong suốt thời gian tôi thực tập tại Ủy ban nhân dân, tạo điều kiện để tôi được 

quan sát, tiếp xúc, tìm hiểu và học hỏi những công việc hằng ngày của Ủy ban 

nhân dân. 

Trong quá trình thực tập và viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp, không tránh 

khỏi những sai sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý từ Quý Thầy Cô, Quý 

Lãnh đạo, các cán bộ công chức và các Anh Chị để tôi có thể hoàn thành tốt bài 

báo cáo chuyên đề tốt nghiệp này. 

Kính chúc Quý Thầy Cô, Quý Lãnh Đạo, các cán bộ công chức và các Anh 

Chị thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công 

trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017 

 Sinh viên 

 

 Trần Ngọc Thùy Trang  
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Phần 1: MỞ ĐẦU 

1.1 Lý do chọn đề tài nghiên cứu 

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay thì chất lượng cuộc sống của mọi 

người cũng tăng lên nhưng tỷ lệ vô sinh và gia đình hiếm muộn con cũng tăng đáng 

kể. Bên cạnh đó, nhu cầu nhận nuôi con nuôi của những người chưa kết hôn đang 

phát triển khá mạnh mẽ. Chính vì lẽ đó, nhu cầu cần con nuôi cũng nhiều hơn 

trước. Việc thực hiện và thi hành được quy định theo pháp luật nuôi con nuôi tại 

Viêt Nam đã giúp cho nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ có được mái ấm gia đình mới, 

có được sự nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tốt hơn trong môi trường gia đình thật 

sự, cảm nhận được sự yêu thương của những người thương yêu mình và có thể trở 

thành một người có ích cho xã hội sau này. Mặt khác việc nhận nuôi con nuôi cũng 

giúp cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, những người độc thân thực hiện được 

khao khát trở thành cha mẹ và có một mái ấm gia đình thật trọn vẹn. 

Thông qua pháp luật nuôi con nuôi tại Việt Nam quy định các quyền và nghĩa 

vụ của người nhận nuôi con nuôi cũng như người được nhận làm con nuôi, điều 

kiện để việc nuôi con nuôi hợp pháp, các thủ tục và thẩm quyền đăng ký nuôi con 

nuôi đã được quy định một cách cụ thể nhưng vẫn xảy ra các trường hợp nhận nuôi 

con nuôi bất hợp pháp như: nhận nuôi con nuôi nhưng không đăng ký do đó không 

làm phát sinh quan hệ cha, mẹ, con dẫn đến các quyền và nghĩa vụ của các bên 

không được pháp luật bảo vệ; lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi để trục lợi bản 

thân.  

Nhằm tìm hiểu thêm những về quy định pháp luật nuôi con nuôi và thực tiễn 

thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước, người viết chọn đề tài “Nuôi con nuôi 

trong nước theo pháp luật Việt Nam” để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật nuôi con nuôi về hoạt 

động nuôi con nuôi, người viết muốn tìm hiểu rõ hơn những vấn đề lý luận chung, 

đồng thời tìm hiểu thực tiễn việc tiến hành nuôi con nuôi và các trường hợp ngoại 
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lệ với mong muốn có thể góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật nuôi con 

nuôi về hoạt động nuôi con nuôi. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu về hoạt động nuôi con nuôi của Luật nuôi con nuôi số 

52/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, Luật Hôn nhân 

và gia đình số 52/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014 và 

các văn bản liên quan khác tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp trong 

vòng ba năm gần nhất. 

1.4 Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu như sau: 

- Phương pháp phân tích để làm rõ các nguyên tắc, trình tự thủ tục nhận 

nuôi con nuôi. 

- Phương pháp tổng hợp nhằm sắp đặt, liên kết, hệ thống các vấn đề đã 

phân tích cũng như trình bày các vấn đề. 

- Phương pháp thống kê nhằm thu thập thông tin dữ liệu thông qua quá 

trình tiến hành nhận nuôi con nuôi. 

1.5 Kết cấu 

Đề tài được trình bày theo bố cục năm phần, ngoài phụ lục và danh mục tài 

liệu tham khảo như sau: 

Phần 1: Mở đầu. 

Phần 2: Lý thuyết. 

Phần 3: Thực tiễn của việc nhận nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân Phường 

11 Quận Gò Vấp. 

Phần 4: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi. 

Phần 5: Kết luận.  
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 PHẦN 2: LÝ THUYẾT 

2.1 Khái niệm chung về nuôi con nuôi 

 2.1.1 Khái niệm nuôi con nuôi 

Gia đình là một môi trường tốt để trẻ em có thể hình thành và phát triển trọn 

vẹn, hoàn thiện bản thân. Trẻ em cần được sống trong gia đình gốc của mình nhưng 

vì một số lý do mà trẻ em không thể sống chung với gia đình ruột thịt của mình. 

Vì vậy, các em cần được nuôi dạy trong một gia đình khác để có thể thay thế gia 

đình gốc.  

Việc nuôi con nuôi đã tồn tại từ lâu trong xã hội, mang tính nhân đạo sâu sắc 

khi đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. 

Trước khi đi vào nghiên cứu việc nuôi con nuôi trong nước theo pháp luật 

Việt Nam thì chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về nuôi con nuôi:  

- Theo góc độ xã hội: “Nuôi con nuôi là khi một người được người khác 

nhận làm con nhưng không trực tiếp sinh ra, người nhận con nuôi gọi là cha nuôi, 

mẹ nuôi”.  

- Theo góc độ pháp lý: “Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ, 

con giữa những người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi” 

(Khoản 1 Điều 3 Luật NCN 2010).  

Từ những khái niệm trên, có thể giải thích việc nuôi con nuôi là việc xác lập 

quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi thông 

qua việc đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi các bên có đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, 

bảo đảm trẻ em được yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường 

gia đình thay thế. Nếu như quan hệ pháp luật giữa cha mẹ đẻ và con đẻ được căn 

cứ vào sự kiện sinh đẻ thì quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được 

căn cứ dựa vào sự kiện nuôi dưỡng. Việc xác lập quan hệ cha mẹ con căn cứ vào 
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sự kiện nuôi dưỡng này sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi 

và con nuôi và việc nuôi con nuôi chỉ có giá trị pháp lý khi đã đăng ký tại cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong nước. 

Ngoài ra theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Luật NCN 2010: “Cha mẹ nuôi là 

người nhận nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đăng ký”,”Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi 

được cơ quan có thẩm quyền đăng ký.” Đây là hai chủ thể quan trọng nhất của 

quan hệ nuôi con nuôi. Người nhận con nuôi, có thể là một cặp vợ chồng có quan 

hệ hôn nhân hợp pháp, cũng có thể là người độc thân (nam hoặc nữ) có đủ điều 

kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật, có quốc tịch Việt Nam hoặc không 

có quốc tịch Việt Nam. 

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật NCN 2010: “Nuôi con nuôi trong nước là việc 

nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú ở Việt Nam”. Việc 

nuôi con nuôi trong nước chỉ được thực hiện giữa công dân có quốc tịch Việt Nam 

và thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em thường trú trong nước hoặc có quốc tịch 

Việt Nam được coi là việc nuôi con nuôi trong nước. 

 2.1.2 Mục đích của việc nuôi con nuôi (Điều 2 Luật NCN 2010) 

Hiện nay mục đích của việc nuôi con nuôi đã có nhiều thay đổi hơn so với 

trước đây. Xuất phát từ lợi ích của trẻ em được nhận làm con nuôi, việc nuôi con 

nuôi được pháp luật quy định là viêc xác lập quan hệ cha, mẹ, con lâu dài, bền 

vững nhằm mục đích bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, 

trong môi trường gia đình. 

Tất cả các chế định pháp luật về nuôi con nuôi được đưa ra đều nhằm mục 

đích cơ bản và cao nhất là để bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của 

người được nhận làm con nuôi. 
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 2.1.3 Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi 

Việc giải quyết nuôi con nuôi được dựa trên cơ sở những nguyên tắc chung 

của pháp luật là đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước để 

thực hiện mục đích vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.  

Luật NCN 2010 đã quy định các nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi 

(Điều 4). Đó là: 

- Thứ nhất, “Khi giải quyết việc nuôi con nuôi, cần tôn trọng quyền của 

trẻ em được sống trong môi trường gia đình gốc”. Thực chất việc nuôi con nuôi 

là việc tìm gia đình thay thế để trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường 

tốt nhất nên nguyên tắc trẻ được sống trong môi trường gốc có thể nói là quan 

trọng nhất. Khi đó thứ tự đối tượng ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực 

hiện theo quy định (Điều 5 Luật NCN 2010): 

+ Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm 

con nuôi; 

 + Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước; 

+ Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam; 

+ Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

+ Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài. 

Những đối tượng nhận trẻ có thể là cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác 

ruột của người được nhận làm con nuôi; Công dân Việt Nam thường trú ở trong 

nước; Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam; Công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài; Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài. Đây là những đối tượng 

cơ bản chịu sự tác động của hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật về 

dân sự, hôn nhân và gia đình nói riêng, trong đó có vấn đề nuôi con nuôi. Trường 

hợp có nhiều người cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì xem 

xét, giải quyết cho người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nuôi 

tốt nhất. 
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- Thứ hai, “Việc nuôi con nuôi phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 

người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi, tự nguyện, bình đẳng, 

không phân biệt nam nữ, không trái pháp luật và đạo đức xã hội”. Khi nhận con 

nuôi thì người nhận con nuôi sẽ được làm cha làm mẹ, xem trẻ như con cái trong 

nhà và không có bất kỳ sự phân biệt nào về cả tình thương lẫn sự giáo dục dành 

cho trẻ. Ngược lại trẻ được nhận làm con nuôi cũng sẽ có quyền có được một gia 

đình mới thay thế cho gia đình cũ của mình, được yêu thương, chăm sóc trọn vẹn 

như những đứa con ruột thịt. Và điều quan trọng hơn hết là việc nuôi con nuôi này 

được dựa hoàn toàn vào sự tự nguyện của cả hai bên, cha mẹ nuôi thật sự muốn 

nuôi dạy trẻ như những đứa con ruột và đảm bảo cho đứa trẻ đó có được sự chăm 

sóc, dạy dỗ từ cha mẹ, còn con nuôi xem cha mẹ nuôi của mình như cha mẹ ruột, 

yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ. 

- Thứ ba, “Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm 

được gia đình thay thế ở trong nước”. Với nguyên tắc này, khi giải quyết việc nuôi 

con nuôi được quyền sống trong môi trường gia đình gốc, ưu tiên cho trẻ được 

nhận làm con nuôi ở gia đình trong nước và việc cho trẻ làm con nuôi người nước 

ngoài chỉ được xem là biện pháp cuối cùng. Ngoài ra, nhà nước đưa ra nguyên tắc 

này nhằm hạn chế việc đưa trẻ em làm con nuôi người nước ngoài để tránh việc 

thay đổi nguồn gốc của đứa trẻ với mục đích vì lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ. Mỗi 

đứa trẻ được sinh ra đều thuộc một dân tộc nhất định và khi được nhận làm con 

nuôi của người nước ngoài thì sẽ làm thay đổi dân tộc của đứa trẻ. Vì vậy việc thay 

đổi nguồn gốc của trẻ sẽ vi phạm nguyên tắc được sống trong môi trường gốc của 

trẻ.  

2.2 Điều kiện Luật quy định về nuôi con nuôi  

2.2.1 Điều kiện cụ thể đối với từng đối tượng trong việc nhận nuôi 

a. Điều kiện đối với người nhận con nuôi ( Điều 14 Luật NCN 2010) 

Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: 
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- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: người có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ là người thành niên (người từ đủ mười tám tuổi trở lên) và không phải là 

người bị Tòa án tuyên bố bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo 

quy định tại Điều 22, 23, 24 BLDS 2015. 

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên: đây là điều kiện về độ tuổi của người 

nhận con nuôi. Tuy không quy định về độ tuổi tối thiểu để có thể nhận nuôi con 

nuôi nhưng pháp luật Việt Nam lại quy định sự chênh lệch tối thiểu về độ tuổi giữa 

người được nhận nuôi và người nhận nuôi. Có thể nói sự chênh lệch về độ tuổi này 

sẽ đảm bảo được người nhận con nuôi sẽ đủ năng lực hành vi dân sự cũng như 

hoàn thiện về tâm sinh lý và đảm bảo đủ về khả năng tài chính để có thể nuôi một 

đứa trẻ có điều kiện sống tốt. Ngoài ra, còn đảm bảo được truyền thống gia đình, 

giúp cho cả cha mẹ nuôi và con nuôi có cách cư xử đúng mực với nhau. 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con nuôi: Về điều kiện về sức khỏe của người nhận nuôi phải tốt, 

không được mắc bệnh hiểm nghèo vì nếu cha mẹ nuôi không có được sức khỏe tốt 

thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra 

người nhận nuôi còn phải có đủ điều kiện kinh tế, tài chính và phải chứng minh 

được có tài sản, có thu nhập để đảm bảo cho trẻ một môi trường sống ổn định. 

Cùng đó thì người nhận con nuôi cũng phải dành ra quỹ thời gian để quan tâm, 

chăm sóc, dạy dỗ, chơi đùa cũng trẻ. Nhiều cha mẹ nuôi tuy đầy đủ điều kiện về 

mặt sức khỏe, tài chính nhưng lại không thể đủ thời gian dành cho con nuôi thì vẫn 

có thể sẽ không được xem là đủ điều kiện này. 

- Có tư cách đạo đức tốt: Cha mẹ là tấm gương phản chiếu lại tính cách, 

nhân cách của mỗi đứa trẻ. Nếu như cha mẹ không có tư cách đạo đức tốt thì đứa 

trẻ sau này cũng không thể tốt. Đồng thời với quy định này hạn chế việc lợi dụng 

trẻ vào những mục đích không tốt. Vì vậy, đây là một yếu tố cần thiết đảm bảo cho 

con nuôi được sống trong môi trường gia đình lành mạnh. 
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Tuy nhiên trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con 

riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con 

nuôi thì không áp dụng quy định về độ tuổi, điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở. 

Ngoài những điều kiện nêu trên, những người sau đây không được nhận con 

nuôi: 

- Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên 

cụ thể như trường hợp cha mẹ bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm 

trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; Phá tán tài sản của 

con; Có lối sống đồi trụy; Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái 

đạo đức xã hội. 

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở 

chữa bệnh như trại cai nghiện, trại cải tạo, cơ sở phục hồi nhân phẩm… 

- Đang chấp hành hình phạt tù nhưng được hưởng án treo. 

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, 

cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc 

chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm 

đoạt trẻ em. 

b. Điều kiện đối với người con nuôi (Điều 8 Luật NCN 2010)  

Xét về độ tuổi của người được nhận làm con nuôi thì có các trường hợp sau: 

- Trẻ em dưới 16 tuổi: Vì theo Điều 21 BLDS 2015 thì người chưa thành 

niên là người chưa đủ mười tám tuổi và người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười 

lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp 

luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với 

lứa tuổi. Ở lứa tuổi chưa thành niên trẻ chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 

chưa thể độc lập khi tham gia vào các giao dịch dân sự nếu không có sự đồng ý 

của người giám hộ. Cho nên pháp luật Việt Nam quy định về độ tuổi của người 

được nhận làm con nuôi là trẻ dưới 16 tuổi. 
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- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu được cha dượng, mẹ kế, cô, 

cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi thì vẫn được nhận làm con nuôi. Vì khi từ 

đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã có thể tự mình xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự, nhưng khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, 

động sản phải đăng ký và phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Những 

giao dịch đó là giao dịch lớn và trẻ vẫn chưa đủ chín chắn trong nhận thức để quyết 

định nên cần có người giám hộ đồng ý và chỉ những người được xem là thân thích 

nhất với trẻ mới được nhận trẻ làm con nuôi trong trường hợp này để tránh một 

phần nào đó việc lợi dụng trẻ cho những mục đích không tốt của người nhận nuôi 

trẻ. 

Đồng thời, một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc 

của cả hai người là vợ chồng. Một gia đình có thể nhận nhiều người con nuôi nhưng 

một người con nuôi chỉ có thể có làm một con nuôi của gia đình mới. Nhà nước 

khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khác làm con nuôi. 

2.2.2 Thẩm quyền đăng ký nhận nuôi con nuôi (Điều 9 Luật NCN 2010) 

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi là điều kiện cần thiết để quan hệ giữa cha 

mẹ nuôi và con nuôi được pháp luật công nhận. Đây cũng là thủ tục bắt buộc nhằm 

bảo vệ quyền lợi của cả người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi. 

Đối với việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước thì cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đăng ký là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp xã), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi. Trường hợp 

cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, 

dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận 

con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi, 

thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký là Ủy ban nhân dân cấp xã thường trú của người 

nhận con nuôi. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng 

được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận 

tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em 
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ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. 

Đối với việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi 

thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con 

nuôi. Trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ 

em đó làm con nuôi và Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước 

ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Đối với việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước 

ngoài, thì Cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc 

của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp cả hai 

bên tạm trú ở nước không có Cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ 

đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ. 

2.2.3 Thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi (Điều 16 - Điều 23 Luật NCN 

2010) 

Nhằm tạo điều kiện cho những cặp vợ chồng hoặc những người độc thân có 

nhu cầu và đủ điều kiện xin nhận nuôi con nuôi trong nước nhưng vẫn chưa tìm 

được trẻ thích hợp thì có thể đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi 

người đó thường trú; nếu có trẻ em để giới thiệu làm con nuôi thì Sở Tư pháp giới 

thiệu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em đó thường trú để xem xét, giải quyết 

theo quy định pháp luật. 

 Lập và nộp hồ sơ nuôi con nuôi bao gồm: 

 Hồ sơ của người nhận con nuôi trong nước được lập thành 01 bộ gồm 

có (Điều 17 Luật NCN 2010): 

- Đơn xin nhận con nuôi. 

- Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị 

thay thế. 

- Phiếu lý lịch tư pháp. 
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- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác 

nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp trừ cha dượng nhận con riêng của 

vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột 

nhận cháu làm con nuôi. 

Khi người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi không thuộc diện 

cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi 

hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi và không cùng thường trú 

tại một địa bàn xã, thì việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều 

kiện kinh tế của người nhận con nuôi được thực hiện như sau: 

- Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi 

tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi, thì 

văn bản về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận 

con nuôi do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú xác nhận. 

- Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi 

tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú, thì công chức tư pháp – hộ 

tịch xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người 

nhận con nuôi. 

 Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi (Điều 18 Luật NCN 2010): 

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con 

nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm 

con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng và hồ sơ của người được nhận làm con nuôi 

bao gồm: 

- Giấy khai sinh. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp. 

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng. 

- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát 

hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ 
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hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với 

trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới 

thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, 

mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới 

thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm 

con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự. 

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 

 Giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi (Điều 19 - Điều 21 Luật NCN 2010): 

Sau khi đã hoàn thành hồ sơ của người nhận con nuôi và người được giới 

thiệu làm con nuôi, người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con 

nuôi thường trú và thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Khi đó Ủy ban nhân nhân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thì phải tiến hành kiểm tra 

hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch phải nghiên cứu, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng 

và hoàn cảnh của những người liên quan. Trường hợp người được nhận làm con 

nuôi có cha mẹ đẻ, thì công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra việc cha mẹ đẻ có thỏa 

thuận với cha mẹ nuôi để giữ lại quyền, nghĩa vụ đối với con và cách thức thực 

hiện quyền, nghĩa vụ đó sau khi đã cho làm con nuôi. 

Việc lấy ý kiến những người liên quan do công chức tư pháp – hộ tịch của 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện và việc lấy ý kiến về việc nhận nuôi con nuôi 

phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ 

hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định 

được thì phải được sự đồng ý của người còn lại. Thậm chí trong trường hợp cha 

mẹ ruột của trẻ không còn chung sống với nhau mà một trong hai người từ chối thì 

việc nhận nuôi con nuôi vẫn không được tiến hành; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, 

mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự 

đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con 

nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự 
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nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ 

lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Sự tự nguyện của 

người nhận nuôi con nuôi cũng như người được nhận làm con nuôi từ đủ 09 tuổi 

trở lên phải được lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được 

lấy ý kiến. 

 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi (Điều 22 Luật NCN 2010): 

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có 

đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành tổ chức 

đăng ký nuôi con nuôi. Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người 

giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có 

mặt. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy 

chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc 

đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi trong thời hạn 20 ngày, kể 

từ ngày có ý kiến đồng ý của những người liên quan. 

Nếu xét thấy hoặc người nhận con nuôi hoặc người được nhận làm con nuôi 

không đủ điều kiện theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký và 

phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ 

hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

có ý kiến của những người liên quan. 

Sau khi được công nhận việc nuôi con nuôi kể từ ngày giao nhận con nuôi, 

cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ thường 

trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha 

mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng cứ sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm. Cùng 

đó Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú có trách nhiệm kiểm tra, 

theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi. 

 2.2.4 Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi (Điều 24 Luật NCN 2010) 

Khi việc nuôi con nuôi được đăng ký thì người nhận nuôi con nuôi và người 

được nhận làm con nuôi đã phát sinh quan hệ pháp luật. Do vậy, kể từ ngày giao 
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nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của 

cha mẹ và con, giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi 

như: giữa ông bà nội, ông bà ngoại với cháu, giữa anh chị em trong nhà, giữa cô, 

dì, chú, bác với cháu cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau.  Ví dụ: Hai vợ 

chồng ông A nhận bé B làm con nuôi thì khi đó vợ chồng ông A và bé B có quyền 

và nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, yêu thương tôn trọng nhau. Ngoài ra, 

khi bé B đủ tuổi có nghĩa vụ tham gia lao động tạo thu nhập, tham gia công việc 

gia đình, góp sức để duy trì kinh tế đời sống cho gia đình tùy thuộc vào khả năng 

của bản thân. 

Cha mẹ nuôi có thể yêu cầu thay đổi họ tên của người con nuôi nhưng nếu 

con nuôi là người đủ 09 tuổi trở lên thì khi thay đổi họ tên phải có sự đồng ý của 

người con nuôi đó. Ngoài ra khi có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, 

sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong 

Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi 

Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ 

nuôi. Nhưng về dân tộc của con nuôi sẽ không được thay đổi. 

Trường hợp con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi mà phần khai về cha mẹ trong Giấy 

khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh đang lưu giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã còn để 

trống, thì căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, công chức tư pháp – hộ tịch 

ghi bổ sung các thông tin của cha mẹ nuôi vào phần khai về cha mẹ trong Giấy 

khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; tại cột ghi chú trong Sổ đăng ký 

khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi và dân tộc của con nuôi trong trường hợp này 

được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi. 

Trừ khi giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác thì kể từ ngày giao 

nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp 

dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng 

đối với con đẻ đã cho làm con nuôi mà quyền và nghĩa vụ đó được chuyển cho cha 

mẹ nuôi. Ngoài ra, giữa hai bên cha mẹ nuôi và cha mẹ đẻ có thỏa thuận với nhau 
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là khi đứa bé làm con nuôi bên cạnh quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi với con 

thì cha mẹ đẻ vẫn được giữ các quyền và nghĩa vụ đối với con ruột của mình, cùng 

với cha mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc, chu cấp cho con hoặc có thể cho con làm 

con nuôi của cha mẹ nuôi nhưng vẫn là người đại diện theo pháp luật của con. Sự 

thỏa thuận đó phải được sự đồng thuận từ hai bên cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột. 

 2.2.5 Quyền và nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi 

a. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi 

Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi giống như 

quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con đẻ. Vì vậy, theo Luật HNGĐ 2014 trong 

quan hệ nhân thân của cha mẹ đối với con có các quyền và nghĩa vụ được quy định 

như sau: 

- Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm 

ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt, thương yêu con, tôn trọng ý 

kiến của con để con trở thành người con hiếu thảo của gia đình. Đồng thời cha mẹ 

có nghĩa vụ chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập, phối hợp chặt chẽ với nhà 

trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con để con phát triển lành mạnh về 

thể chất, trí tuệ, đạo đức. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn 

nghề, quyền tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con giúp 

con trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, 

tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con khi gặp khó khăn không 

thể tự giải quyết được theo quy định tại Điều 72 Luật HNGĐ 2014. 

- Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau trông nom, nuôi 

dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã 

thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không 

có tài sản để tự nuôi mình theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 và Khoản 1 Điều 71 

Luật HNGĐ 2014. 

- Cha mẹ là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của con 

chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp 

con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật. 
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- Vì cha mẹ là người giám hộ cho con nên cha hoặc mẹ có quyền tự mình 

thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con 

đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình. Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất 

động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh 

doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì 

phải có sự thỏa thuận của cha mẹ và cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc 

thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con trong những trường hợp trên theo 

quy định tại Điều 73 Luật HNGĐ 2014. 

- Cha mẹ không được phân biệt đối xử với con về giới tính hoặc theo tình 

trạng hôn nhân của cha mẹ; nghiêm cấm tình trạng lạm dụng quyền làm cha mẹ 

của mình để bắt bán sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, 

ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội theo quy định tại Khoản 4 

Điều 69 Luật HNGĐ 2014. 

b. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân của con nuôi với cha nuôi, mẹ nuôi 

được quy định tại Điều 70 Luật HNGĐ 2014 

- Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, 

lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập 

và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. 

- Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng 

đối với cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. 

- Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi 

cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia 

đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. 

- Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự 

hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền 

sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc. 

- Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi 

và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
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- Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học 

tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống 

cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, 

tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào 

việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình. 

c. Quyền và nghĩa vụ về tài sản giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi 

 Quyền có tài sản riêng của con được quy định tại Điều 75 Luật HNGĐ 

2014: 

Dựa trên quy định pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu tài sản thì quyền sở 

hữu tài sản riêng không phân biệt vào độ tuổi cũng như khả năng nhận thức của 

công dân. Do đó con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm: 

- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng. 

- Thu nhập do lao động của con. 

- Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp 

khác.  

- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng 

của con. 

Con có quyền sở hữu tài sản của mình bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử 

dụng và quyền định đoạt tài sản. Tuy nhiên, để thực hiện được các quyền sở hữu 

của mình thì còn phụ thuộc vào năng lực hành vi dân sự của con (về độ tuổi và 

năng lực hành vi dân sự). Con từ đủ 15 tuổi đã có quyền tự mình xác lập, thực hiện 

các giao dịch dân sự, định đoạt tài sản riêng của mình nhưng nếu con chưa đủ 18 

tuổi thì khi thực hiện giao dịch với tài sản có giá trị lớn thì phải có sự đồng ý của 

cha mẹ nuôi. 

Bên cạnh quyền được có tài sản riêng thì con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung 

với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào 

việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập. Con đã thành niên 
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khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, 

sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình, đóng góp thu 

nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình. 

 Quản lý tài sản riêng của con được quy định tại Điều 76 Luật HNGĐ 

2014: 

Việc quản lý tài sản riêng của con được quy định như sau: 

- Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ 

cha mẹ quản lý. Khi con đủ tuổi này đã có thể tự mình tiến hành các giao dịch độc 

lập. Vì vậy con có thể tự mình quản lý tài sản riêng của mình hoặc nhờ cha mẹ 

nuôi quản lý thay mình. 

- Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do 

cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của 

con. Ở trường hợp này con chưa đủ nhận thức về việc quản lý tài sản của mình nên 

cần có người thay con quản lý tài sản đó mà người này không ai khác là cha mẹ 

nuôi, là người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của con hoặc ủy quyền cho 

người khác quản lý. Nhưng cần lưu ý khi con đã đủ tuổi hoặc đã khôi phục năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ thì tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác 

quản lý được giao lại cho con, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. 

- Trong một số trường hợp cụ thể thì cha mẹ không quản lý tài sản riêng 

của con như: 

+ Trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của 

BLDS, người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người 

con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật. 

+ Trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành 

niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người 

khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý 

theo quy định của BLDS. 
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 Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 77 Luật HNGĐ 2014: 

Khi con dưới 15 tuổi thì cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của 

con có quyền định đoạt tài sản đó nhưng phải là vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 

09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 

Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền tự quản lý tài sản của mình thì 

con cũng có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, 

động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh 

thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Trong trường hợp con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự thì 

việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện. 

 Bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của con gây ra theo quy 

định tại Điều 74 Luật HNGĐ 2014: 

Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên 

mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Điều 586 BLDS 2015 như 

sau: 

- Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại thì cha, mẹ phải bồi thường 

toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa 

thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn 

thiếu. 

- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì 

phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, 

mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. 

- Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. 

Ngoài ra BLDS còn quy định tại Điều 599: 

- Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản 

lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. 
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- Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong 

thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân 

khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra. 

- Nhưng nếu Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác chứng minh được 

mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này thì không phải bồi thường, 

cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành 

vi dân sự phải bồi thường 

 2.2.6. Chấm dứt nuôi con nuôi 

Quan hệ nuôi dưỡng giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chỉ có thể chấm dứt bằng 

quyết định của Tòa án dựa trên các căn cứ sau đây theo quy định tại Điều 25 Luật 

NCN 2010: 

- Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi 

con nuôi. Căn cứ để chấm dứt là khi con nuôi đã thành niên vì nhằm đảm bảo con 

nuôi đã có thể tự nuôi sống chính bản thân mình, có đủ khả năng nhận thức và có 

thể sống tự lập không cần sự nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi. Sự tự nguyện của các 

bên là một trong những căn cứ quan trọng, nhằm tránh sự ép buộc phải chấp nhận 

để chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi và con nuôi. 

- Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức 

khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc 

con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Việc nuôi con nuôi nhằm mục 

đích giúp cho cha mẹ nuôi và con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc lẫn nhau, trong 

môi trường gia đình. Nhưng trong trường hợp này con nuôi đã có các hành vi gây 

tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cha mẹ nuôi và đã bị kết 

án nên quan hệ nuôi dưỡng cần được chấm dứt để đảm bảo quyền lợi của cha mẹ 

nuôi. 

- Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi. Cũng 

giống như trường hợp trên, khi cha mẹ nuôi xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của 

con nuôi thì quan hệ này cần được chấm dứt. 
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- Vi phạm một trong các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 13 Luật 

NCN 2010 như sau: 

+ Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại 

tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em. 

+ Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi. 

+ Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi. 

+ Nhà nước có quy định chính sách về dân số là mỗi gia đình chỉ được 

có hai người con. Nhưng vì gia đình muốn có thêm con mà lại sợ vi phạm chính 

sách dân số của Nhà nước nên cha mẹ ruột đã cho một bé làm con nuôi của một 

gia đình khác để có thể sinh thêm một bé khác. Vì vậy Nhà nước đã cấm hành vi 

lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số. 

+ Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách 

mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà 

nước. 

+ Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con 

nuôi. 

+ Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, 

đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Các tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định chấm dứt việc 

nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 26 Luật NCN 2010: 

- Cha mẹ nuôi, con nuôi đã thành niên, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ 

của con nuôi. 

- Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi 

khi có một trong các căn cứ chấm dứt quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi trừ 

trường hợp cha mẹ nuôi và con đã thành niên tự nguyện chấm dứt: 

+ Cơ quan lao động, thương binh và xã hội 

+ Hội liên hiệp phụ nữ. 
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Khi quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt thì sẽ làm phát sinh các hệ quả sau theo 

quy định tại Điều 27 Luật NCN 2010: 

- Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày 

quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Khi chấm dứt 

việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án thì các quyền và nghĩa vụ giữa cha 

mẹ nuôi và con nuôi cũng chấm dứt 

- Xét về nhân thân: Nếu con nuôi đã thành niên thì tự mình sẽ tự quyết 

định mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình mà không cần phụ thuộc vào 

bất kỳ ai. Còn trường hợp con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên 

mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động thì Tòa án quyết định 

giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ chức, cá nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì 

lợi ích tốt nhất của người đó. Và con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như 

trước khi được cho làm con nuôi. Sau khi được nhận làm con nuôi thì cha mẹ nuôi 

có thể thay đổi họ tên của con nuôi thì sau khi chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi thì 

con đã thành niên hoặc cha mẹ ruột của con chưa thành niên có quyền giữ lại họ 

tên mà cha mẹ nuôi đã đặt cho mình hoặc đổi lại họ tên do cha mẹ ruột đã đặt cho 

mình.  

Trường hợp con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì các quyền, nghĩa vụ chăm 

sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, 

định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi của cha mẹ đẻ đã chấm dứt 

theo quy định được khôi phục. 

- Xét về tài sản: Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại 

tài sản đó; nếu con nuôi có công lao đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ 

nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa 

thuận với cha mẹ nuôi; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết 

theo pháp luật dân sự. 
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PHẦN 3: THỰC TIỄN CỦA VIỆC NHẬN NUÔI CON NUÔI 

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 QUẬN GÒ VẤP 

3.1. Thực trạng giải quyết việc nuôi con nuôi tại Ủy ban 

nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp trong 3 năm (từ năm 2014 

đến năm 2016) 

Việc nuôi con nuôi được quy định khá chi tiết trong Luật NCN 2010 từ 

nguyên tắc giải quyết, thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế đến thủ tục, hồ sơ 

nhận nuôi con nuôi, điều kiện của người nhận con nuôi và người được nhận làm 

con nuôi. Điều này cho thấy việc nuôi con nuôi rất được chú trọng. 

Vì việc nuôi con nuôi được xem là một sự kiện pháp lý đặc biệt nên số lượng 

vụ việc rất ít. Trong 3 năm kể từ năm 2014 đến năm 2016, Ủy ban nhân dân Phường 

11 Quận Gò Vấp đã giải quyết được 2 trường hợp xin nuôi con nuôi, tuy nhiên cả 

2 vụ việc này đều được giải quyết vào năm 2016. Năm 2014 và năm 2015 số hồ 

sơ nuôi con nuôi được giải quyết hầu như là không có, nguyên nhân chủ yếu là do 

hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi không đủ 

điều kiện. Trong thực tế, tuy việc nuôi con nuôi rất phổ biến nhưng lại có rất nhiều 

trường hợp và vì nhiều lý do khác nhau mà họ không đăng ký nhận nuôi con nuôi. 

Hầu hết do nhận thức của người dân còn khá sơ sài họ nghĩ việc đăng ký nhận nuôi 

con nuôi chỉ là trên danh nghĩa và việc nhận nuôi con nuôi chỉ để thể hiện tình 

cảm, nếu không muốn có quan hệ với nhau nữa thì có thể tự chấm dứt. Ngoài ra, 

cũng có thể là do tập quán, họ quan niệm cứ nuôi con thì là con mình, họ cũng 

không quan tâm Nhà nước có quy định về việc đăng ký nhận nuôi con nuôi. Thủ 

tục nhận nuôi con nuôi mất nhiều thời gian và có nhiều hồ sơ cần chứng minh mà 

họ không thể thực hiện được cũng là một trong những lý do khiến người dân ngại 

đăng ký nhận nuôi con nuôi. Hoặc vì một nguyên nhân khách quan là do công chức 

tư pháp chưa cập nhật được các Nghị định, Thông tư mới làm ảnh hưởng đến hồ 

sơ nhận nuôi con nuôi không đủ điều kiện. 
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Đến năm 2016, mặc dù chỉ có hai vụ việc nhưng cũng phần nào cho thấy rằng 

người dân đã tiếp cận được với pháp luật về nuôi con nuôi, bởi quan hệ pháp luật 

giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chỉ phát sinh khi thỏa mãn tất cả các điều kiện về 

điều kiện chủ thể (người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi), thủ tục, 

hồ sơ nhận nuôi con nuôi và phải được pháp luật thừa nhận. Cụ thể như sau:  

Trường hợp thứ nhất là trường hợp nhận nuôi con nuôi của ông Nguyễn Xuân 

Hoàng sinh tháng 4/1969, hiện đang sống tại 679/5/28 đường Quang Trung 

Phường 11 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh của 

công ty TNHH Thiên Phúc. Ông Hoàng sống độc thân không muốn lập gia đình, 

không có vợ con, muốn nhận bé Nguyễn Hoàng Thiên Ân sinh tháng 9/2010 làm 

con nuôi. Vì bà Nguyễn Thị Ngọc Hảo sinh năm 1993 là mẹ đẻ của bé Thiên Ân 

một mình nuôi con, cuộc sống khó khăn không đủ điều kiện kinh tế để nuôi bé nên 

bà đã đồng ý cho bé Thiên Ân làm con nuôi của ông Hoàng. Để thực hiện việc 

đăng ký nhận nuôi con nuôi, đầu năm 2016 ông Hoàng đã đến Ủy ban nhân dân 

Phường 11 Quận Gò Vấp làm thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi.  

Xét về điều kiện đối với người nhận con nuôi, thứ nhất, ông Hoàng sinh năm 

1969 tính đến năm 2016 thì ông 47 tuổi đã đủ điều kiện về độ tuổi là người từ đủ 

18 tuổi trở lên và ông Hoàng không bị tòa án tuyên là người bị mất năng lực hành 

vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là người bị 

hạn chế hành vi dân sự. Vì vậy, ông Hoàng là người có đầy đủ năng lực hành vi 

dân sự. Thứ hai, đến thời điểm đầu năm 2016 thì bé Ân được hơn 5 tuổi và ông 

Hoàng đạt đủ điều kiện về sự chênh lệch độ tuổi giữa cha nuôi và con nuôi là hơn 

con nuôi từ 20 tuổi trở lên. Thứ ba, về tình trạng sức khỏe, ông Hoàng có sức khỏe 

tốt, là người hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc bất cứ bệnh nan y, truyền nhiễm 

nào. Ngoài ra, ông Hoàng có công việc ổn định là nhân viên kinh doanh có hợp 

đồng lao động không thời hạn tại công ty TNHH Thiên Phúc với mức lương chính 

thức là 7.000.000 (bảy triệu đồng) và thu nhập khác 3.000.000 (ba triệu đồng), hiện 

đang sống chung với anh chị em ruột tại căn nhà số 679/5/28 đường Quang Trung 

Phường 11 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình khuyến khích, ủng 

hộ ông Hoàng nhận nuôi con nuôi, ông sở hữu căn nhà đã được cấp giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất địa chỉ 

679/5/28 đường Quang Trung Phường 11 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh 

có diện tích 164.2m2 và một sổ tiết kiệm với số tiền 900.000.000 (chín trăm triệu 

đồng) tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Cộng Hòa.Với điều kiện sức khỏe cũng như 

điều kiện về tài chính, chỗ ở thì ông Hoàng hoàn toàn có thể đảm bảo cuộc sống 

tốt cho bé Ân. Đồng thời theo như lời của người hàng xóm, tổ trưởng tổ dân phố 

nơi ông Hoàng sinh sống thì ông là người hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, có tư 

cách đạo đức tốt, không có bất kỳ tranh chấp với hàng xóm. Ngoài ra không bị hạn 

chế các quyền của cha đối với con chưa thành niên, không phải chấp hành quyết 

định xử lý hành chính nào, không đang chấp hành hình phạt tù và cũng không có 

án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh 

dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, 

người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành 

niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Các thông tin về 

hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của ông Hoàng đã được 

công chức tư pháp xác minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò 

Vấp xác nhận là đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi. 

Đến ngày 21/3/2016, ông Hoàng đã đến Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 

Gò Vấp lập và nộp hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có: 

- Đơn xin nuôi con nuôi. 

- Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Xuân Hoàng. 

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1. 

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. 

- Giấy khám sức khỏe dành cho người đủ 18 tuổi trở lên. 

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình người nhận nuôi con nuôi. 

- Giấy khai sinh tên Nguyễn Xuân Hoàng. 

- Giấy thỏa thuận cho và nhận nuôi con nuôi. 

- Sổ hộ khẩu gia đình. 

- Giấy xác nhận số tiền tiết kiệm tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Cộng 

Hòa. 
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- Giấy xác nhận hợp đồng lao động. 

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

Ngoài ra còn có 1 bộ hồ sơ của người được nhận làm con nuôi gồm: 

- Giấy khai sinh tên Nguyễn Hoàng Thiên Ân. 

- Giấy khám sức khỏe dành cho người dưới 18 tuổi. 

- Hai tấm ảnh toàn thân của bé Ân. 

- Văn bản đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ. 

Cùng ngày, sau khi tiếp nhận hồ sơ nhận nuôi con nuôi của ông Hoàng, công 

chức hộ tịch tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp đã lập văn bản tiếp 

nhận hồ sơ việc đăng ký nuôi con nuôi, tiến hành kiểm tra về vấn đề thỏa thuận 

giữa bà Hảo với ông Hoàng và bà Hảo thỏa thuận đồng ý tự nguyện, không bị ép 

buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả 

tiền hoặc lợi ích vật chất khác cho bé Thiên Ân làm con nuôi, không giữ lại quyền, 

nghĩa vụ nào đối với con sau khi đã cho làm con nuôi, đồng thời cam kết không có 

bất cứ tranh chấp, khiếu nại gì về việc nuôi con nuôi cũng như quyền và nghĩa vụ 

đối với bé Thiên Ân thông qua giấy thỏa thuận và có chữ ký của bà Hảo. Đồng 

thời, Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp đã gửi công văn yêu cầu Ủy ban 

nhân dân phường 11 Quận Bình Thạnh hỗ trợ lấy ý kiến những người liên quan. 

Đến ngày 02/04/2016, Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Bình Thạnh đã gửi văn 

bản phúc đáp nội dung của Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp kèm theo 

biên bản lấy ý kiến cho trẻ làm con nuôi. 

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có 

đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp tiến hành tổ chức đăng 

ký nuôi con nuôi và trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi số 01/2016 và biên bản 

giao nhận con nuôi cho ông Hoàng, bà Hảo, Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 

Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp mỗi người giữ một bản 

vào ngày 09/05/2016. 
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Tiếp theo là trường hợp nhận nuôi con nuôi của hai vợ chồng ông Huỳnh Văn 

Tốt sinh năm 1965 và bà Trần Thị Phương Thủy sinh năm 1966 nhận bé Trần 

Phương Thục Đoan là trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi. Theo như lời bà Thủy trình bày 

vào 5h30 ngày 04/03/2011 khi bà mở cửa nhà thấy một bé gái sơ sinh được đặt 

trong nôi, không xác định được ngày tuổi, quấn khăn đội mũ trắng, vớ chân vớ tay 

màu đỏ, không có giấy tờ kèm theo. Khi nhận được bé bà Thủy có đến trình báo 

tại công an Phường 11 và Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp. Trong khi 

chờ lập các thủ tục chứng thư hộ tịch cho bé, Ủy ban Phường 11 Quận Gò Vấp có 

giao bé cho bà Thủy tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau thời gian 30 ngày kể từ 

ngày thông báo cuối được đăng tải trên các phương tiện truyền thông tìm cha mẹ 

con cho bé nhưng vẫn không có người đến liên hệ, Ủy ban nhân dân Phường 11 

Quận Gò Vấp hướng dẫn bà Thủy làm thủ tục khai sinh cho bé và giao bé cho gia 

đình bà Thủy nuôi dưỡng. Theo đó bà Thủy đã làm giấy khai sinh cho bé và đặt 

tên cho bé là Trần Phương Thục Đoan, lấy ngày 04/03/2011 làm ngày sinh cho bé. 

Từ khi nhận nuôi bé Đoan cho đến nay, sức khỏe của bé rất tốt và gia đình bà Thủy 

đều rất quan tâm đến sự phát triển của bé như con ruột trong nhà. Đến năm 2016 

Bà Thủy và ông Thông quyết định làm thủ tục đăng ký nhận bé Đoan làm con nuôi 

để thuận lợi cho việc sinh hoạt và học tập của bé sau này tại Ủy ban nhân dân 

Phường 11 Quận Gò Vấp. 

Về điều kiện của người nhận nuôi con nuôi, tính đến năm 2016 thì ông Tốt 

51 tuổi (sinh năm 1965) và bà Thủy 50 tuổi (sinh năm 1966) đã đủ điều kiện về độ 

tuổi là người từ đủ 18 tuổi trở lên và ông Tốt, bà Thủy không bị tòa án tuyên là 

người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi hoặc là người bị hạn chế hành vi dân sự. Vì vậy, ông Tốt, bà Thủy là người 

có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối với điều kiện tiếp theo, đến thời điểm đầu 

năm 2016 thì bé Đoan được 5 tuổi và hai vợ chồng ông Tốt, Bà Thủy đạt đủ điều 

kiện về sự chênh lệch độ tuổi giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi là hơn con nuôi từ 20 

tuổi trở lên. Thứ ba, về tình trạng sức khỏe, ông Tốt, bà Thủy có sức khỏe tốt, là 

người hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc bất cứ bệnh nan y, truyền nhiễm nào. 

Ngoài ra, hai vợ chồng ông bà có 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp và cho 
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thuê 4 sạp đó để kinh doanh tại chợ Nguyễn Đình Chiểu Quận Phú Nhuận, ngoài 

ra có kinh doanh một quán cà phê nhỏ tại nhà số 23/5 Thống Nhất Phường 11 Quận 

Gò Vấp thu nhập bình quân mỗi tháng 20.000.000 (hai mươi triệu đồng), hai vợ 

chồng ông bà có một người con chung tên Huỳnh Minh Nhật sống chung với nhau 

tại căn nhà số trên, cả gia đình đều đồng ý nhận bé Đoan làm con nuôi, có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 

địa chỉ 23/5 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp có diện tích 132.7m2.Với điều 

kiện sức khỏe cũng như điều kiện về tài chính, chỗ ở thì ông Tốt và bà Thủy hoàn 

toàn có thể đảm bảo cuộc sống tốt cho bé Đoan. Đồng thời theo như lời của người 

hàng xóm, tổ trưởng tổ dân phố nơi hai ông bà sinh sống thì hai ông bà là người 

có lối sống lành mạnh, có đủ điều kiện nhận nuôi bé Đoan và có đủ điều kiện nuôi 

con nuôi theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cũng không bị hạn chế các quyền 

của cha, mẹ đối với con chưa thành niên, không phải chấp hành quyết định xử lý 

hành chính nào, không đang chấp hành hình phạt tù và cũng không có án tích về 

một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 

người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người 

có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên 

vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Các thông tin về hoàn 

cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của ông Hoàng đã được công 

chức tư pháp xác minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp xác 

nhận là đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi. 

Ông Tốt và bà Thủy đã đến Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp nộp 

hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có: 

- Đơn xin nuôi con nuôi. 

- Giấy chứng minh nhân dân ông Tốt, bà Thủy. 

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 ông Tốt, bà Thủy. 

- Giấy đăng ký kết hôn số 19/2005 ngày 27/01/2005. 

- Giấy khám sức khỏe dành cho người đủ 18 tuổi trở lên. 

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình người nhận nuôi con nuôi. 

- Sổ hộ khẩu gia đình. 
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- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất địa chỉ 23/5 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp. 

- Giấy phép kinh doanh tại chợ Nguyễn Đình Chiểu Quận Phú Nhuận. 

- Giấy đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể sạp 25 chợ Nguyễn 

Đình Chiểu Quận Phú Nhuận. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp Kios23 chợ Nguyễn Đình Chiểu 

Quận Phú Nhuận. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp Kios24 chợ Nguyễn Đình Chiểu 

Quận Phú Nhuận. 

- Đơn tường trình và cam kết về việc nuôi bé Đoan. 

Ngoài ra còn có 1 bộ hồ sơ của người được nhận làm con nuôi gồm: 

- Giấy khai sinh tên Trần Phương Thục Đoan. 

- Giấy khám sức khỏe dành cho người dưới 18 tuổi. 

- Hai tấm ảnh toàn thân của bé Đoan. 

- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp nơi 

phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ nhận nuôi con nuôi, công chức hộ tịch tại Ủy ban 

nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp đã lập văn bản tiếp nhận hồ sơ việc đăng ký 

nuôi con nuôi. Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con 

nuôi có đủ điều kiện thì Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp tiến hành tổ 

chức đăng ký nuôi con nuôi và trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi số 02/2016 cho 

gia đình ông bà Tốt vào ngày 15/11/2016. 

Qua hai hồ sơ nhận nuôi con nuôi trên có thể thấy với mong muốn nhận nuôi 

con nuôi người nhận nuôi con nuôi chỉ cần nộp các hồ sơ theo quy định của pháp 

luật nếu đủ điều kiện thì sẽ được nhận nuôi. Nhưng việc khó khăn ở đây là việc 

xác minh các thông tin người nhận nuôi con nuôi cung cấp cho cơ quan, chứng 

minh được khả năng tài chính, thu nhập đủ để nuôi một đứa trẻ phát triển tốt, có 

cuộc sống ổn định và để có đủ các hồ sơ như theo quy định pháp luật cần rất nhiều 
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thời gian, một bộ hồ sơ nhanh thì mất khoảng 2 tháng lâu thì nửa năm mới có thể 

hoàn thành đầy đủ. Ngoài ra các quy định về điều kiện của người nhận con nuôi 

và người được nhận làm con nuôi còn khá đơn giản, chưa đáp ứng đủ các điều kiện 

thực tế cần thiết để nhận nuôi. Hơn nữa, pháp luật về nuôi con nuôi là bảo đảm cho 

con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, trong môi trường gia đình, nhằm 

mục đích cơ bản và cao nhất là để bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất 

của người được nhận làm con nuôi. Vì vậy, điều kiện nhận nuôi và điều kiện để 

trở thành con nuôi cần phải có quy định chặt chẽ, chi tiết, rõ ràng hơn. 

3.2 Bất cập trong thực tế khi giải quyết việc nuôi con nuôi 

Luật NCN 2010 quy định khá chi tiết và rõ ràng về các quy định về thủ tục 

đăng ký nhận nuôi con nuôi, điều kiện nuôi con nuôi và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2011. Sau hơn 6 năm kể từ ngày có hiệu lực và qua thực tế 

thực hiện theo quy định pháp luật thì Luật NCN 2010 còn có nhiều bất cập trong 

việc giải quyết việc nuôi con nuôi: 

Thứ nhất, về thủ tục tiếp nhận hồ sơ nuôi con nuôi. Theo như luật định, 

sau khi đã hoàn thành hồ sơ của người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm 

con nuôi, người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân nhân cấp xã. Khi 

đó Ủy ban nhân nhân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thì phải tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu 

xét thấy hoặc người nhận con nuôi hoặc người được nhận làm con nuôi không đủ 

điều kiện theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký và phải trả lời 

bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ sau khi lấy ý kiến của những 

người liên quan. Người đăng ký nhận nuôi con nuôi cần chuẩn bị rất nhiều hồ sơ 

từ người nhận con nuôi, người được nhận làm con nuôi, việc cung cấp hồ sơ chứng 

minh để cơ quan có thẩm quyền xác minh đến việc mất nhiều thời gian để chuẩn 

bị các giấy tờ liên quan đó và đợi công chức tư pháp xác minh, lấy ý kiến của 

những người liên quan nhưng khi hồ sơ không đủ điều kiện thì lại từ chối đăng ký 

trong khi có những điều kiện không đáp ứng được có thể thấy ngay khi tiếp nhận 

hồ sơ. Ví dụ như điều kiện hơn con nuôi 20 tuổi nhưng người nhận nuôi con nuôi 

chỉ hơn con 18 tuổi, có thể thấy ngay hồ sơ không hợp lệ, tuy nhiên theo thủ tục 
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luật định sau khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và lấy ý kiến nhưng người liên quan, 

khi không đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Như vậy có 

phải thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi lòng vòng và mất nhiều thời gian không? 

Trên thực tế công chức hộ tịch tại địa phương không tiếp nhận hồ sơ nhận nuôi 

con nuôi ngay mà sẽ trực tiếp hỏi người dân về điều kiện của người nhận nuôi con 

nuôi và người được nhận làm con nuôi, khi hồ sơ không hợp lệ, công chức hộ tịch 

địa phương sẽ từ chối đăng ký bằng miệng và giải thích cho người dân về những 

điều kiện mà họ không đủ và được tư vấn việc nuôi con nuôi khá chi tiết. Nếu đủ 

điều kiện, công chức hộ tịch sẽ hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tiến 

hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc nhận nuôi con nuôi. Vậy công chức 

hộ tịch thực hiện như vậy là đúng hay sai? 

Thứ hai, về thông báo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc 

nuôi con nuôi. Sau khi được công nhận việc nuôi con nuôi kể từ ngày giao nhận 

con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi 

với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng cứ sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm. 

Cùng đó Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú có trách nhiệm kiểm 

tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi. Tại địa phương người nhận 

nuôi con nuôi không phải thông báo cho Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò 

Vấp về thông tin của trẻ sau khi được nhận làm con nuôi và Ủy ban nhân dân 

Phường 11 Quận Gò Vấp cũng không yêu cầu người nhận nuôi con nuôi thông báo 

thông tin của bé. Trên thực tế có thể thấy rằng thủ tục này là cần thiết, khi nhận 

nuôi con nuôi thì quyền và nghĩa vụ của cả người được nhận và người nhận con 

nuôi đã phát sinh. Cha mẹ nuôi phải quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện cho con 

được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con 

về mọi mặt, thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con. 

Thứ ba, về điều kiện đối với người nhận con nuôi. Người nhận nuôi con 

nuôi phải có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục con nuôi. Việc đủ điều kiện kinh tế, tài chính và phải chứng minh 

được có tài sản, có thu nhập để đảm bảo cho trẻ một môi trường sống ổn định. 
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Cùng đó thì người nhận con nuôi cũng phải dành ra quỹ thời gian để quan tâm, 

chăm sóc, dạy dỗ, chơi đùa cùng trẻ, có tư cách đạo đức tốt. Theo quy định của 

pháp luật hiện hành thì chưa có quy định cụ thể mức tối thiểu về mặt tài chính, thu 

nhập có thể xem là đủ để nuôi dưỡng một đứa bé đầy đủ cũng như không có chuẩn 

mực để xác định đạo đức của một người được coi là tốt. Trong cuộc sống hằng 

ngày của chúng ta có nhiều người tuy không có nhà cửa chỉ ở nhà thuê, làm công 

nhân vẫn tạm đủ trang trải cho cuộc sống nhưng gia đình lại sống rất hạnh phúc 

hay những người có sở hữu nhà cửa, công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình 

không được êm ấm, cãi nhau, nói lời lẽ văn tục, không có thời gian dành cho con 

nhưng họ vẫn xem vậy là hạnh phúc riêng của gia đình họ. Đối với người này thì 

với mức lương hiện tại và với chỗ ở thuê như vậy là ổn nhưng với người khác 

nhưng vậy là túng thiếu nhiều thứ. Vậy phải chứng minh bao nhiêu là đủ để có thể 

đảm bảo cho trẻ có một cuộc sống ổn định? Như thế nào là chuẩn mực, là thước 

đo cho giá trị đạo đức của một con người? Trường hợp nhận nuôi con nuôi là sự 

kiện đặc biệt, cần có những điều kiện nhất định về mặt tài chính, thu nhập và đạo 

đức, vì luật không có quy định nên mỗi nơi, mỗi người sẽ có các cách khác nhau 

hình thành nên những điều kiện mà họ cho là đủ. Ví dụ như về mặt tài sản, thu 

nhập ổn định, nếu họ có thể chứng minh được họ có sở hữu nhà ở, có giấy tờ nhà 

đất đứng tên mình, có công việc với mức lương đủ trang trải cho họ và cho đứa trẻ 

được nhận nuôi hoặc có nguồn thu nhập khác với cuộc sống hiện nay có thể xem 

là đủ sống. Công chức hộ tịch xem xét người nhận nuôi con nuôi có đủ điều kiện 

tài chính hay không chủ yếu dựa vào cuộc sống thực tế hiện nay của mỗi người 

theo cách nghĩ chủ quan của chính công chức hộ tịch. Về đạo đức xét chủ yếu dựa 

vào việc lấy ý kiến của những người hàng xóm sống xunh quanh, tổ trưởng tổ dân 

phố nơi người nhận nuôi con nuôi sinh sống và dựa vào lý lịch tư pháp, phiếu lý 

lịch tư pháp có thể chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay 

không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản, chứ chưa 

có quy định nào về đạo đức của người nhận nuôi con nuôi như thế nào là tốt. 
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Thứ tư, đối với vấn đề thời hạn đăng ký nuôi con nuôi. Luật NCN 2010 

quy định việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày Luật 

này có hiệu lực mà chưa đăng kí thì được đăng kí trong thời hạn năm năm kể từ 

ngày Luật có hiệu lực, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Các bên có đủ điều kiện 

về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi 

con nuôi, quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống, giữa cha 

mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ 

và con. Nghĩa là thời gian mà người dân được phép đi đăng kí là từ 01/01/2011 

đến ngày 31/12/2015, sau thời gian này nếu không đăng kí và không đáp ứng đủ 

các điều kiện trên thì quan hệ cha mẹ nuôi sẽ không được công nhận, quyền và 

nghĩa vụ của cha mẹ nuôi cũng không được phát sinh. Hoặc khi đi đăng kí nhưng 

người con nuôi lúc này đã quá tuổi so với quy định, vậy làm thế nào để xác lập 

mối quan hệ này? Nhưng trên thực tế người dân chưa được tiếp cận pháp luật của 

Nhà nước yêu cầu việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế trong 5 năm kể từ khi Luật 

NCN 2010 có hiệu lực, làm phát sinh nhiều trường hợp đã có quan hệ cha mẹ con, 

đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi thực tế nhưng chưa đăng ký hoặc chưa được biết 

đến quy định phải đăng ký, bây giờ khi đi đăng ký thì không còn đủ điều kiện để 

đăng ký nữa làm mất đi quyền và nghĩa vụ của mỗi người với nhau. 

Cuối cùng, xét về độ tuổi của người được nhận làm con nuôi. Theo như 

pháp luật nuôi con nuôi quy định thì người được nhận làm con nuôi là trẻ em dưới 

16 tuổi nhưng theo pháp luật dân sự thì người chưa thành niên là người chưa đủ 

mười tám tuổi và người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực 

hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch 

dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Vậy tại sao có 

sự chênh lệch về độ tuổi như vậy trong khi độ tuổi của người được nhận làm con 

nuôi là 16 tuổi mà độ tuổi của người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi và khi 

đủ từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể tự mình xác lập các giao dịch dân sự trừ các 

giao dịch liên quan đến bất động sản và động sản? 

  



Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Kim Phượng 

SVTH: Trần Ngọc Thùy Trang   34 

PHẦN 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP 

LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI 

Như đã phân tích ở trên, có thể thấy thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trên thực 

tế còn nhiều vướng mắc, bất cập. Với mục đích cuối cùng là vì lợi ích tốt nhất của 

trẻ được nhận làm con nuôi, dựa trên cơ sở đó đề ra một số kiến nghị sau: 

Từ những phân tích thủ tục tiếp nhận hồ sơ nuôi con nuôi trên hiện nay gây 

ra khá nhiều khó khăn cho người nhu cầu nhận nuôi con nuôi cũng như việc tiếp 

nhận giải quyết hồ sơ của công chức hộ tịch bởi vì người muốn nhận nuôi con nuôi 

phải mất rất thời gian để chuẩn bị và hoàn thành bộ hồ sơ nhận nuôi con nuôi 

nhưng khi không đủ hồ sơ không đủ điều kiện thì lại bị từ chối cho đăng ký. Mặc 

khác sau khi tiếp nhận hồ sơ nhận nuôi con nuôi, công chức hộ tịch phải kiểm tra, 

lấy ý kiến của những người liên quan, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành đăng ký nhận 

nuôi con nuôi, nếu không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản từ chối tiếp nhận hồ 

sơ gây tốn nhiều thời gian, chi phí. Trước tình hình đó, pháp luật nuôi con nuôi 

cần có sự thay đổi về trình tự thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi cho phù hợp 

với thực tế hoặc có văn bản hướng dẫn chi tiết thủ tục giải quyết nhận nuôi con 

nuôi. 

Với quy định về việc sau khi được công nhận việc nuôi con nuôi cha mẹ nuôi 

có trách nhiệm thông báo cứ sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm về tình trạng 

sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con. Hầu như trên thực tế rất ít trường 

hợp cha mẹ nuôi thông báo, cung cấp thông tin về con nuôi sau khi được giao con 

nuôi. Cùng đó Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú có trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi nhưng vấn đề này cũng 

không được quan tâm, chú trọng thực hiện, phần lớn đều bỏ qua bước này. Theo 

đó, cần áp dụng các hình thức xử lý vi phạm nghiêm khắc hơn đối với các đối 

tượng không thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo thực thi đúng 

và đầy đủ các thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi vì quy định cần thiết ảnh hưởng 

trực tiếp đến quyền, lợi ích của trẻ sau khi trẻ được cho làm con nuôi tại một gia 

đình mới. 
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Với mục đích nhằm mang lại quyền lợi tốt nhất cho người được nhận làm 

con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, trong môi 

trường gia đình mới tốt hơn. Vì vậy, pháp luật về nuôi con nuôi cần có các quy 

định rõ ràng, chặt chẽ hơn đối với điều kiện để nuôi con nuôi. 

Đối với điều kiện về độ tuổi người được nhận làm con nuôi, tại sao pháp luật 

về nuôi con nuôi lại quy định hai mức độ tuổi được nhận làm con nuôi là trẻ em 

dưới 16 tuổi trở xuống thì được làm con nuôi và dưới 18 tuổi đối với trẻ làm con 

nuôi của cha dượng, mẹ kế,cô cậu dì, chú bác ruột mà không gia tăng độ tuổi của 

con nuôi lên dưới 18 tuổi, ngoài ra cần kèm theo các điều kiện khác nữa để tránh 

việc lợi dụng trẻ cho những mục đích không tốt của người nhận nuôi trẻ. Với việc 

sửa đổi như vậy đồng nghĩa là tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống đều được làm con 

nuôi chứ không chỉ riêng làm con nuôi của cha dượng, mẹ kế, cô, dì ,chú, bác. Có 

thể nói với quy định này nhằm tăng độ tuổi nhận con nuôi giúp cho trẻ em có thêm 

khả năng được nhận làm con nuôi. Bởi vì theo BLDS 2015 người chưa thành niên 

là người dưới 18 tuổi mà pháp luật nuôi con nuôi chỉ dừng lại điều kiện độ tuổi 

của con nuôi ở độ tuổi 16 thì trẻ từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ phải làm như thế 

nào khi cần giao dịch dân sự liên quan đến động sản và bất động sản mà trẻ chưa 

thành niên và không có người đại diện theo pháp luật? Cùng với quy định trẻ dưới 

18 tuổi được làm con nuôi thì cần có các điều kiện kèm theo nhằm tránh dẫn đến 

hiện tượng vì mục đích cá nhân mà không nhằm xác lập quan hệ cha mẹ và con 

giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi. Ví dụ, việc cho trẻ em 

làm con nuôi của người thân trong nhà để hưởng lợi từ tài sản của người thân đó, 

nhưng thực chất trẻ được nhận nuôi vẫn đang sống chung với cha mẹ đẻ. Có thể 

thấy, quy định như vậy là cần thiết và phù hợp với bản chất của việc nuôi con nuôi 

như hiện nay. Vì vậy, pháp luật nên bổ sung thêm các điều kiện đối với người được 

nhận làm con nuôi. 

Đồng thời cần quy định thêm các điều kiện đối với người nhận làm con nuôi 

cũng như hướng dẫn chi tiết hơn về các điều kiện đó. Việc đủ điều kiện về sức 

khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi, có 

đạo đức tốt hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết như thế nào là đủ điều 
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kiện này. Việc chứng minh đủ điều kiện về tài chính, chỗ ở cần được quy định rõ 

ràng hơn, chi tiết hơn ví dụ như quy định trong hồ sơ nộp đăng ký xin nuôi con 

nuôi cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, có sở hữu nhà ở, nguồn thu nhập hằng tháng ổn định: giấy 

xác nhận hợp đồng lao động với mức lương hàng tháng hoặc giấy phép kinh doanh, 

thu nhập khác từ việc cho thuê tài sản, sổ tiết kiệm có thể chứng minh số tiền đó 

đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ,… Ngoài ra,  xét điều kiện về hơn con nuôi 20 tuổi 

trở lên của người nhận con nuôi, tuy pháp luật Việt Nam quy định sự chênh lệch 

tối thiểu về độ tuổi giữa người được nhận nuôi và người nhận nuôi. Nhằm đảm bảo 

được người nhận con nuôi sẽ đủ năng lực hành vi dân sự cũng như hoàn thiện về 

tâm sinh lý và đảm bảo đủ về khả năng tài chính để có thể nuôi một đứa trẻ có điều 

kiện sống tốt, đảm bảo được truyền thống gia đình, giúp cho cả cha mẹ nuôi và 

con nuôi có cách cư xử đúng mực với nhau. Nhưng vấn đề đặt ra rằng khi pháp 

luật nuôi con nuôi không quy định độ tuổi của người nhận con nuôi cũng như 

không quy định độ chênh lệch tuổi tối đa như vậy có đảm bảo hay không? Khi 

không có quy định về điều kiện đó thì người nhận nuôi con nuôi có thể là người 

độc thân hoặc vợ chồng đã lớn tuổi, khoảng cách thế hệ quá lớn, sức khỏe, khả 

năng chăm sóc, giáo dục cũng không đảm bảo để có thể nuôi nấng một đứa bé, gây 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đứa bé. 

Luật NCN 2010 quy định việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với 

nhau trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa đăng kí thì được đăng kí trong thời 

hạn năm năm kể từ ngày Luật có hiệu lực, nếu đáp ứng các điều kiện. Nghĩa là thời 

gian mà người dân được phép đi đăng kí là từ 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015, 

sau thời gian này nếu không đăng kí và không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì 

quan hệ cha mẹ nuôi sẽ không được công nhận, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi 

cũng không được phát sinh. Nhưng trên thực tế người dân vì những nguyên nhân 

khách quan nào đó không biết đến quy định phải đăng ký, bây giờ khi đi đăng ký 

thì không còn đủ điều kiện để đăng ký nữa làm mất đi quyền và nghĩa vụ của mỗi 

người với nhau. Do đó, cần có những quy định chi tiết hơn về việc công nhận nuôi 
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con nuôi thực tế hoặc có thể gia hạn thêm thời gian 5 năm để người dân có thể 

đăng ký nuôi con nuôi theo quy định pháp luật. 
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PHẦN 5: KẾT LUẬN 

Việc nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững 

giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi thông qua việc đăng ký tại cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền khi các bên có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, vì lợi ích 

tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm trẻ em được yêu thương, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường gia đình thay thế nhằm mục đích 

cơ bản và cao nhất là để bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của người 

được nhận làm con nuôi. Để có thể đăng ký nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi 

con nuôi và người được nhận làm con nuôi phải đáp ứng đủ được các điều kiện và 

sau đó phải hoàn thành các thủ tục cần thiết theo phát luật quy định. Khi việc nuôi 

con nuôi được đăng ký thì đã phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con 

nuôi. Do vậy, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa 

vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, 

quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đẻ đã cho làm con nuôi mà quyền và 

nghĩa vụ đó được chuyển cho cha mẹ nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy 

đủ các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, quyền 

và nghĩa vụ giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi như: 

giữa ông bà nội, ông bà ngoại với cháu, giữa anh chị em trong nhà, giữa cô, dì, 

chú, bác với cháu cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau. 

Tuy nhiên, pháp luật về nuôi con nuôi cần có những quy định rõ ràng, cụ thể 

hơn, cũng như sửa đổi một số điều kiện của người nhận nuôi con nuôi và người 

được nhận nuôi con nuôi như độ tuổi của con nuôi, sự chênh lệch về độ tuổi của 

cha mẹ nuôi và con nuôi, chứng minh tài chính, kinh tế, chỗ ở ổn định, đạo đức tốt 

của người nhận nuôi con nuôi nhằm mang lại quyền lợi tốt nhất cho người được 

nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, 

trong môi trường mới tốt hơn. Bên cạnh đó Luật NCN 2010 cần sửa đổi trình tự 

thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, và quy 

định thêm các biện pháp xử lý vi phạm đối với các trường hợp không thực hiện 

đúng theo quy định pháp luật về nuôi con nuôi, gia hạn thời gian đăng ký nuôi con 
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nuôi thực tế hoặc có các văn bản chi tiết hướng dẫn về việc công nhận nuôi con 

nuôi thực tế. 

Mặc dù người viết đã cố gắng nhưng với vốn kiến thức có hạn của bản thân 

về lý luận và thực tiễn cũng như giới hạn về mặt thời gian nên chuyên đề chưa 

được đào sâu nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì thế khó tránh khỏi sai sót, người viết rất 

mong nhận được sự thông cảm và góp ý chân thành từ quý thầy cô, bạn bè để 

chuyên đề được hoàn chỉnh hơn 
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PHỤ LỤC: 

GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ MÔ TẢ CÔNG 

VIỆC THỰC TẬP 

1. Tên đơn vị thực tập 

Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Địa chỉ 

565 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Lịch sử hình thành 

Để xây dựng ngay cơ sở pháp lý cho tổ chức chính quyền địa phương, sau 

khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành hai Sắc 

lệnh đầu tiên về tổ chức chính quyền địa phương là Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-

1945 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính xã, huyện, tỉnh, kỳ.và 

Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành 

chính thành phố, khu phố. Sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp 1959, năm 1962 

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các 

cấp đã đánh dấu bước ngoặt lớn bắt đầu quá trình thay đổi cơ bản mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương nói riêng, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta nói chung. Khác với Sắc lệnh số 63 và Sắc lệnh số 77 năm 1945 

cũng như Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp năm 1962, 

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1983 và năm 1989 (sửa 

đổi) không những không có những quy định riêng về tổ chức chính quyền ở tỉnh 

và chính quyền ở thành phố mà còn không có sự phân định nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. Theo quy định của Hiến pháp 

1992 (sửa đổi năm 2001), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

năm 1994 và năm 2003, tất cả các đơn vị hành chính nói trên đều được xác định là 

cấp chính quyền hoàn chỉnh, đều tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 
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Để tổ chức hợp lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và phân cấp 

cho chính quyền địa phương, ngày 29-9-2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 171/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Nghị định số 172/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cùng với Hiến pháp và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương hiện hành, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp 

luật để đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền địa phương về ngân sách, về tổ chức 

bộ máy hành chính và quản lý biên chế, cũng như các lĩnh vực quản lý khác ở địa 

phương 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là “Tuân thủ 

Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập 

trung dân chủ; Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân 

dân; Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số;Ủy 

ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách 

nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân” 

Ngày 05/10/2006, Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp được thành lập 

theo Quyết định số 9338/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, từ đó 

đến nay Ủy ban nhân dân luôn được củng cố và kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy 

chính quyền địa phương. Có thể nói mỗi bước đi lên và trưởng thành Ủy ban nhân 

dân Phường 11 Quận Gò Vấp đều gắn liền với sự lãnh đạo, quan tâm sâu sát của 

Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự phối kết 

hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ chí tình của các ban ngành đoàn thể, các cơ quan hữu 

quan và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Toàn thể cán bộ, công chức tại Ủy ban 

nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp đoàn kết nhất trí một lòng, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết 

tâm xây dựng Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp vững mạnh. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp thực hiện các nhiệm vụ như: 

Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường. 
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Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp 

theo quy định của pháp luật.Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính 

nhà nước cấp trên ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 

ở phường.Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền 

làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường. Xây dựng, 

trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung ban hành nghị quyết về 

những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường và Quyết 

định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách 

phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê 

chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, 

dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện ngân 

sách địa phương. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên 

phân cấp, ủy quyền. 

5. Cơ cấu tổ chức 

Hệ thống chính trị: Đảng bộ phường có 25 Chi, Đảng bộ (gồm: 16 Chi bộ 

Khu phố, 01 Chi bộ Quân sự, 01 Chi bộ Công an, 05 Chi bộ Trường học, 01 Chi 

bộ chợ và 01 Chi bộ Cơ quan).  

Tính đến tháng 12 năm 2016 có: 45 người/tổng số 52 định biên theo quy định. 

Cơ cấu nhân sự: cán bộ tăng cường: 07 đồng chí (giữ chức danh: Bí thư Đảng uỷ 

kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

và 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân); Cán 

bộ chuyên trách: 04 đồng chí (Hưu trí tham gia 01 đồng chí); Công chức: 14 đồng 

chí; Cán bộ không chuyên trách: 20 đồng chí. Trình độ chuyên môn: 22 đồng chí 

Đại học; 01 đồng chí Cao đẳng; 15 đồng chí trung cấp; 15 đồng chí trình độ Trung 

cấp Chính trị; 20 đồng chí trình độ quản lý nhà nước, 05 đồng chí Cao cấp Chính 

trị. 
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6. Nhận xét của sinh viên về đơn vị thực tập 

Đơn vị thực tập của sinh viên đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của 

mình. Toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp luôn 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, luôn nổ 

lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn tuân thủ theo quy định của pháp 

luật. Hầu hết các chỉ tiêu chính mà Nghị quyết Đảng ủy phường đề ra cơ bản đều 

hoàn thành. Tình hình an ninh chính trị được ổn định và giữ vững, trật tự kỷ cương, 

văn minh đô thị có nhiều tiến bộ, những vấn đề an sinh xã hội được giải quyết căn 

cơ và có hiệu quả, hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố được củng cố và 

kiện toàn, các phong trào quần chúng được quan tâm và hoạt động có chiều sâu. 

Nhân dân trong phường tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của 

chính quyền, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, trong 

đó các đối tượng chính sách, xã hội được tập trung quan tâm và chăm lo tốt hơn 

Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp đã và đang ngày càng phát triển, 

khẳng định sự phát triển vững mạnh của mình. Toàn thể cán bộ, công chức tại Ủy 

ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp luôn đoàn kết nhất trí một lòng, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao, quyết tâm xây dựng Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp ngày một 

vững mạnh hơn nữa. 

7. Mô tả công việc thực tập 

Trong thời gian thực tập tại đơn vị, tôi đã được phân công thực tập với sự 

hướng dẫn nhiệt tình từ phó chủ tịch Ủy ban, công chức hộ tịch và các anh chị văn 

phòng. Nhờ đó, tôi có thể hiểu sâu hơn về các quy định của pháp luật cũng như 

thực tiễn thực hiện những quy định này để có thể hoàn thành báo cáo chuyên đề 

thực tập tốt nghiệp của mình. 

Trong quá trình thực tập tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp, tôi 

đã thực hiện những công việc như sau: 
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- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân và các công việc thực tế của 

các cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò Vấp. 

- Nghiên cứu các hồ sơ nuôi con nuôi để hoàn thành báo cáo thực tập tốt 

nghiệp.  

- Thực hiện các công việc như tiếp nhận, sắp xếp hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ, 

lưu trữ hồ sơ, in văn bản, vào sổ sao y, chứng thực, vào sổ xác nhận tình trạng hôn 

nhân, sổ đăng ký kết hôn. 

8. Những vấn đề pháp lý phát sinh từ đơn vị thực tập 

Trong quá trình thực tập tại cơ quan, tôi được học tập rất nhiều, có nhiều kiến 

thức giúp tôi có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình. Tôi đã được 

được tiếp cận nghiên cứu hồ sơ nuôi con nuôi tại địa phương. Tôi đã hiểu hơn các 

quy định pháp lý về con nuôi, về thủ tục nuôi con nuôi. Qua đó tôi thấy được những 

thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc khi giải quyết các việc đăng ký nuôi con 

nuôi trong nước. Tôi còn tổng hợp được số liệu tổng số các hồ sơ đăng ký nuôi con 

nuôi mà Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận Gò vấp đã tiến hành giải quyết. 
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