
 Mẫu số 2 

Tiêu chí báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi 

con nuôi ở cấp xã
 

(Giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 11 hằng năm) 

Tiêu chí Nội dung  

Tiêu chí 1. Kết quả 

thực hiện trách nhiệm 

báo cáo tình hình phát 

triển của con nuôi  

 - Tổng số báo cáo nhận được:...............(chiếm......% tổng 

số trường hợp phải báo cáo) 

+ Số lượng báo cáo đúng hạn: 

+ Số lượng báo cáo quá hạn: 

 

Tiêu chí 2. Điều kiện 

sống của trẻ em trong  

gia đình cha mẹ nuôi    

- Số trường hợp con nuôi sống cùng cha, mẹ nuôi:……… 

(chiếm….%)  

- Số trường hợp con nuôi sống cùng người khác:………….. 

(chiếm….%) 

+ Lý do con nuôi phải sống với người khác (tổng hợp tất cả 

lý do từ các Mẫu số 1):…………........................................... 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

- Số trường hợp gia đình cha mẹ nuôi thay đổi hoàn cảnh 

sống ảnh hưởng tới con nuôi:…………(chiếm……%)  

Tiêu chí 3. Tình hình 

phát triển, hòa nhập 

của con nuôi với gia 

đình, cộng đồng 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

- Số trường hợp con nuôi phát triển tốt:………(chiếm….%) 

- Số trường hợp con nuôi phát triển kém:.……(chiếm….%) 

+ Lý do phát triển kém (tổng hợp tất cả lý do từ các Mẫu số 

1):......................................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

- Số trường hợp con nuôi mắc bệnh :……….(chiếm….%).    

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng đồng  
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- Số trường hợp con nuôi hòa nhập tốt:.......(chiếm….%) 

- Số trường hợp con nuôi gặp khó khăn trong quá trình hòa 

nhập với gia đình/cộng đồng: ...........(chiếm….%) 

 Trong đó: 

+ Tự ti, mặc cảm:.……(chiếm….%) 

+ Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ và các thành viên khác 

trong gia đình: .……(chiếm….%) 

+ Khó thích nghi với nề nếp sinh hoạt mới: 

…...……(chiếm….%)    

+ Có thái độ phản ứng/chống đối/quậy phá: 

............(chiếm….%) 

+ Khó khăn khác: .……(chiếm….%)  

3. Tình hình học tập   

- Số lượng con nuôi học giỏi: ………(chiếm….%) 

- Số lượng con nuôi học khá: ………(chiếm….%) 

- Số lượng con nuôi học trung bình: ………(chiếm….%) 

- Số lượng con nuôi học yếu: ………(chiếm….%)   

 

Tiêu chí 4: Mức độ 

gắn bó trong quan hệ 

nuôi con nuôi 

- Số trường hợp con nuôi gắn bó tốt: 

......……(chiếm….%)  

- Số trường hợp con nuôi gắn bó không tốt: 

.……(chiếm….%)     

Tiêu chí 5: Kết quả 

thực hiện trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi tình 

hình thực hiện việc 

nuôi con nuôi của Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

  Hình thức thực hiện việc kiểm tra, theo dõi: 

- Số các trường hợp kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo 

của cha mẹ nuôi: ..……………… 

- Số lượt các cuộc kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi:……… 

- Số lượt các cuộc trao đổi thông tin về việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng con nuôi qua điện thoại:……………………….. 

- Số lượt liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo, bạn bè của 

trẻ em:……………..    

- Số lượt trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ chức đoàn 
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thể ở địa phương:……………..……………………… 

- Số lượng văn bản được ban hành để đôn đốc gia đình cha 

mẹ nuôi thực hiện báo cáo định kỳ:…………………… 

 

     

 

Những kiến nghị của cha mẹ nuôi (kiến nghị hỗ trợ về 

điều kiện vật chất, kỹ năng chăm sóc con nuôi, hỗ trợ y 

tế, tư vấn tâm lý …): 

(tổng hợp những kiến nghị đã nêu tại Mẫu số 1) 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..  

 Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, can thiệp của Ủy 

ban nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện trách 

nhiệm theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi: 

1. Những phát hiện 

- Số trường hợp con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, không 

chăm sóc, nuôi dưỡng: …...……(chiếm….%)    

- Số trường hợp con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm hại:  

…...……(chiếm….%)    

- Số trường hợp cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp tục 

nuôi dưỡng con nuôi:…...……(chiếm….%)    

- Số trường hợp nuôi con nuôi đã bị chấm dứt theo quyết 

định của Tòa án nhân dân cấp huyện: 

…...……(chiếm….%)    

2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã thực hiện  

(Tổng hợp những biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã nêu tại  

Mẫu số 1) 

  …………………..……………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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…………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 Những yếu tố ảnh hưởng tới việc cha mẹ nuôi thực hiện 

trách nhiệm báo cáo   

- Số trường hợp cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú: 

…...……(chiếm….%)    

- Số trường hợp cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực tiếp 

theo dõi sự phát triển hằng ngày của con nuôi: 

 …...……(chiếm….%)    

- Số trường hợp công chức tư pháp – hộ tịch không liên lạc 

được với cha mẹ nuôi: …...……(chiếm….%)    

- Số trường hợp cha mẹ nuôi không hợp tác (không nộp báo 

cáo, từ chối cung cấp thông tin về con nuôi): 

…...……(chiếm….%)    

- Các yếu tố khác:…………………………………………. 

…………………………………………………………...... 

 

Tiêu chí 6: 

Điều kiện để Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực 

hiện trách nhiệm  

kiểm tra, theo dõi tình 

hình thực hiện việc 

nuôi con nuôi    

1. Cán bộ thực hiện việc kiểm tra, theo dõi: 

 Công chức tư pháp – hộ tịch 

 Người làm công tác bảo vệ trẻ em 

2. Cơ sở vật chất (phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, 

liên lạc, cơ sở vật chất phục vụ việc lưu trữ Báo cáo tình 

hình phát triển của con nuôi...): 

 Được trang bị đầy đủ 

 Không được trang bị đầy đủ 

3. Phối hợp với cơ quan đoàn thể trong việc kiểm tra theo 

dõi:  

 Có  
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 Không  

4. Kinh phí trang trải cho việc thực hiện trách nhiệm kiểm 

tra, theo dõi: 

 Có   

  Không  

5. Những khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm: 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................. 

6. Đề xuất giải quyết khó khăn:........................................... 

............................................................................................ 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

............................................................................................... 

Tiêu chí 7. Các yếu tố 

ảnh hưởng tới việc Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

thực hiện trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi tình 

hình thực hiện việc 

nuôi con nuôi    

 Đi tới gia đình cha mẹ nuôi khó khăn do khoảng cách xa, 

giao thông đi lại không thuận tiện  

 Cha mẹ nuôi không muốn gặp cán bộ của Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 Cha mẹ nuôi chuyển nơi ở khác  

 Không có hồ sơ để theo dõi việc nuôi con nuôi do hồ sơ 

đăng ký nuôi con nuôi bị thất lạc 

 Không có hồ sơ để theo dõi việc nuôi con nuôi do không 

phải là cơ quan đăng ký nuôi con nuôi  

 Nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi 

con nuôi không được đưa vào kế hoạch công tác hàng năm 

 Không có kinh phí thực hiện 

 Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thiếu nghiệp 

vụ để đánh giá được sự phát triển, hòa nhập của con nuôi  

 Các yếu tố khác 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..  
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Tiêu chí 8: Đề xuất đối 

với tình hình thực 

hiện việc nuôi con 

nuôi trên địa bàn cấp 

xã 

Trên cơ sở kết quả thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi 

tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi tại địa phương, Ủy 

ban nhân dân cấp xã đề xuất các biện pháp để đảm bảo 

quyền và lợi ích của trẻ em được nhận làm con nuôi. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Hướng dẫn thực hiện:  

1. Mẫu này được sử dụng cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã trong việc 

tổng hợp kết quả thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình việc nuôi con 

nuôi trong nước tại cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Nuôi con nuôi. 

2. Trước ngày 07 tháng 11 hằng năm (là thời điểm UBND cấp xã báo cáo tình 

hình giải quyết nuôi con nuôi trong nước theo quy định tại Biểu mẫu số 

22a/BTP/CN/TN được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 

tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt 

động thống kê của Ngành Tư pháp), UBND cấp xã hoàn tất Mẫu này và gửi 

UBND cấp huyện để UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh.  
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