
Phụ lục II
QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI 

QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /    /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 42a/Sở Tư pháp/Cấp huyện

Thủ tục: Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài (Trường hợp không xác minh)

Các 
bước Trình tự thực hiện Bộ phận giải 

quyết hồ sơ
Thời gian 
thực hiện

Thẩm 
quyền cấp 

trên
Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa 
cấp huyện do 
công chức Phòng 
Tư pháp tiếp 
nhận 

0,125 ngày

Công chức Phòng Tư pháp tiếp nhận có 
trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối 
chiếu thông tin trong Tờ khai và tính 
hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người 
yêu cầu nộp, xuất trình. Nếu hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy 
tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết 
quả.

01 giờ 
làm việc

Bước 2
Dự thảo tờ trình đề 
nghị và Trích lục 
Ghi vào Sổ việc nuôi 

Công chức 
Phòng Tư pháp 

0,5 ngày
Công chức Phòng Tư pháp xem xét, đối 
chiếu toàn bộ hồ sơ, thực hiện đánh máy 
vi tính, soạn thảo Tờ trình đề nghị và 

04 giờ 
làm việc
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con nuôi đã được 
giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp 
cho người yêu cầu

Trích lục Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi 
đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp cho người 
yêu cầu trình toàn bộ hồ sơ cho Lãnh 
đạo Phòng Tư pháp

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Tư 
pháp xem xét đề 
nghị lãnh đạo 
UBND cấp huyện ký 
ban hành Trích lục 
Ghi vào Sổ việc nuôi 
con nuôi đã được 
giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền 
của nước ngoài 

Lãnh đạo Phòng 
Tư pháp

0,125 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện 
xem xét lại toàn bộ hồ sơ và ký tờ trình 
đề nghị Lãnh đạo UBND cấp huyện ban 
hành Trích lục Ghi vào Sổ việc nuôi con 
nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài 

01 giờ 
làm việc

Bước 4

Ký ban hành Trích 
lục Ghi vào Sổ việc 
nuôi con nuôi đã 
được giải quyết tại 
cơ quan có thẩm 
quyền của nước 
ngoài 

Lãnh đạo 
UBND cấp 
huyện

0,125 ngày

Trên cơ sở tờ trình đề nghị của lãnh đạo 
Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND cấp 
huyện xem xét ký ban hành Trích lục 
Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài 

01 giờ 
làm việc
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Bước 5
Phát hành và trả kết 

quả

Công chức 
Phòng Tư pháp 

tại TTHCC hoặc 
Bộ phận một 

cửa cấp huyện

0,125 ngày  

Sau khi nhận văn bản phát hành từ Văn 
thư  Văn phòng UBND cấp huyện, 
Công chức Phòng Tư pháp ghi nội dung 
ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi 
và trả kết quả cho công dân theo quy 
định.

01 giờ 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết 01 ngày

Quy trình nội bộ số: 42b/Sở Tư pháp/Cấp huyện
Thủ tục: Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài (Trường hợp xác minh)

Các 
bước Trình tự thực hiện Bộ phận giải 

quyết hồ sơ
Thời gian 
thực hiện

Thẩm 
quyền cấp 

trên
Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một 
cửa cấp huyện 
do công chức 
Phòng Tư pháp 
tiếp nhận 

0,125 ngày

Công chức Phòng Tư pháp tiếp nhận 
có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, 
đối chiếu thông tin trong Tờ khai và 
tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do 
người yêu cầu nộp, xuất trình. Nếu hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ 
viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, 
giờ trả kết quả

01 giờ 
làm việc
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Bước 2 Xác minh hồ sơ
Công chức 
Phòng Tư pháp 

02 ngày

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, nếu 
xét thấy cần xác minh thì công chức 
Phòng Tư pháp thực hiện xác minh ở 
tại các cơ quan có liên quan

Bước 3

Dự thảo tờ trình đề 
nghị và Trích lục 
Ghi vào Sổ việc nuôi 
con nuôi đã được 
giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp 
cho người yêu cầu

Công chức 
Phòng Tư pháp 

0,5 ngày

Công chức Phòng Tư pháp xem xét, 
đối chiếu toàn bộ hồ sơ, thực hiện đánh 
máy vi tính, soạn thảo Tờ trình đề nghị 
và Trích lục Ghi vào Sổ việc nuôi con 
nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp cho 
người yêu cầu trình toàn bộ hồ sơ cho 
Lãnh đạo Phòng Tư pháp

04 giờ 
làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Tư 
pháp xem xét đề 
nghị lãnh đạo UBND 
cấp huyện ký ban 
hành Trích lục Ghi 
vào Sổ việc nuôi con 
nuôi đã được giải 
quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của 
nước ngoài 

Lãnh đạo 
Phòng Tư pháp

0,125 ngày

Lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện 
xem xét lại toàn bộ hồ sơ và ký tờ trình 
đề nghị Lãnh đạo UBND cấp huyện 
ban hành Trích lục Ghi vào Sổ việc 
nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài 

01 giờ 
làm việc



5

Bước 5

Ký ban hành Trích 
lục Ghi vào Sổ việc 
nuôi con nuôi đã 
được giải quyết tại 
cơ quan có thẩm 
quyền của nước 
ngoài 

Lãnh đạo 
UBND cấp 
huyện

0,125 ngày

Trên cơ sở tờ trình đề nghị của lãnh 
đạo Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND 
cấp huyện xem xét ký ban hành Trích 
lục Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã 
được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài 

01 giờ 
làm việc

Bước 6
Phát hành và trả kết 

quả

Công chức 
Phòng Tư pháp 

tại TTHCC 
hoặc Bộ phận 
một cửa cấp 

huyện

0,125 ngày  

Sau khi nhận văn bản phát hành từ Văn 
thư  Văn phòng UBND cấp huyện, 
Công chức Phòng Tư pháp ghi nội 
dung ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con 
nuôi và trả kết quả cho công dân theo 
quy định.

01 giờ 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết 03 ngày


