
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH 

 CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và 

trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG   

I  Lĩnh vực nuôi con nuôi 

1 

Đăng ký việc 

nuôi con nuôi 

trong nước 

Trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện:  
-  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế “một cửa” UBND 

các xã, phường, thị trấn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” UBND các 

xã, phường, thị trấn;  

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

400.000 

đồng/ trường 

hợp 

- Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 

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

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 

của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn 

việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con 

nuôi; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 

của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của 

Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc 

ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 

của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con 



dịch vụ bưu chính. 

 

nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức 

con nuôi nước ngoài; 

- Thông tư số  267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 

đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, 

sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam. 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT 

Mã hồ sơ/thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi 

bỏ thủ tục hành chính 

 

Lĩnh vực Ghi chú 

I Cấp tỉnh  

1 
2.001923.000

.00.00.H35 

Thủ tục Công 

nhận báo cáo viên 

pháp luật tỉnh 
Quyết định số 1472/QĐ-BTP 

ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc bãi bỏ các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Công bố tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày  

23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai 

Châu 
2 

 

2.001520.000.0

0.00.H35 

Thủ tục miễn 

nhiệm báo cáo 

viên pháp luật 

tỉnh 

II Cấp huyện  

1 
2.001489.000

.00.00.H35 

Thủ tục Công 

nhận báo cáo viên 

pháp luật huyện 
Quyết định số 1472/QĐ-BTP 

ngày 25/6/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc bãi bỏ các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

 

 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Công bố tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày  

23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai 

Châu 
2 

 

2.001475.000.0

0.00.H35 

Thủ tục miễn 

nhiệm báo cáo 

viên pháp luật 

huyện 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=183042&qdcbid=5470&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=183042&qdcbid=5470&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=183043&qdcbid=5470&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=183043&qdcbid=5470&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=183043&qdcbid=5470&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202407&qdcbid=6250&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202407&qdcbid=6250&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202406&qdcbid=6250&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202406&qdcbid=6250&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202406&qdcbid=6250&r_url=danh_sach_tthc
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