
Mẫu số 1 

Tiêu chí kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi 

(Được sử dụng cho từng trường hợp nuôi con nuôi cụ thể) 

Thông tin về cha mẹ nuôi và con  nuôi: 

Họ, chữ đệm, tên cha nuôi: 

Họ, chữ đệm, tên mẹ nuôi:  

Họ, chữ đệm, tên con nuôi: 

Nơi cư trú: 

Giấy chứng nhận  nuôi con nuôi trong nước số: 

Báo cáo lần thứ nhất Báo cáo lần thứ hai Báo cáo lần thứ ba Báo cáo lần thứ tư Báo cáo lần thứ năm Báo cáo lần thứ sáu 

Tiêu chí 1. Theo dõi mức độ tuân thủ trách nhiệm báo cáo trong thời hạn 3 năm kể từ ngày giao nhận con nuôi  (định  kỳ 6 tháng một lần) 
 

  Đúng hạn                         Quá hạn   Đúng hạn                         Quá hạn   Đúng hạn                         Quá hạn   Đúng hạn                         Quá hạn   Đúng hạn                         Quá hạn   Đúng hạn                         Quá hạn 

Tiêu chí 2. Đánh giá điều kiện sống của trẻ em trong gia đình cha mẹ nuôi    

- Con nuôi sống với: 

  Cha, mẹ nuôi 

  Người khác: 

Nêu rõ lý do con nuôi phải sống với 

người khác:  

 Cha, mẹ nuôi ly hôn  

 Cha, mẹ nuôi không còn khả năng 

chăm sóc, nuôi dưỡng 

 Cha, mẹ nuôi chết  

 Lý do khác:……………………… 

  - Hoàn cảnh gia đình của cha, mẹ nuôi 

có thay đổi làm ảnh hưởng đến con nuôi 

hay không? 

 Không 

 Có 

Nếu “Có”, đề nghị nêu rõ những thay 

đổi có ảnh hưởng đến con nuôi theo 

hướng nào? 

 Thuận lợi 

 Không thuận lợi (nêu rõ lý do…....... 

………………………………………  

- Con nuôi sống với: 

  Cha, mẹ nuôi 

  Người khác: 

Nêu rõ lý do con nuôi phải sống với 

người khác:  

 Cha, mẹ nuôi ly hôn  

 Cha, mẹ nuôi không còn khả năng 

chăm sóc, nuôi dưỡng 

 Cha, mẹ nuôi chết  

 Lý do khác:……………………… 

  - Hoàn cảnh gia đình của cha, mẹ nuôi 

có thay đổi làm ảnh hưởng đến con nuôi 

hay không? 

 Không 

 Có 

Nếu “Có”, đề nghị nêu rõ những thay 

đổi có ảnh hưởng đến con nuôi theo 

hướng nào? 

 Thuận lợi 

 Không thuận lợi (nêu rõ lý do…....... 

………………………………………  

- Con nuôi sống với: 

  Cha, mẹ nuôi 

  Người khác: 

Nêu rõ lý do con nuôi phải sống với người 

khác:  

 Cha, mẹ nuôi ly hôn  

 Cha, mẹ nuôi không còn khả năng chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

 Cha, mẹ nuôi chết  

 Lý do khác:……………………… 

  - Hoàn cảnh gia đình của cha, mẹ nuôi có 

thay đổi làm ảnh hưởng đến con nuôi hay 

không? 

 Không 

 Có 

Nếu “Có”, đề nghị nêu rõ những thay đổi 

có ảnh hưởng đến con nuôi theo hướng 

nào? 

 Thuận lợi 

 Không thuận lợi (nêu rõ lý do…....... 

………………………………………  

- Con nuôi sống với: 

  Cha, mẹ nuôi 

  Người khác: 

Nêu rõ lý do con nuôi phải sống với người 

khác:  

 Cha, mẹ nuôi ly hôn  

 Cha, mẹ nuôi không còn khả năng chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

 Cha, mẹ nuôi chết  

 Lý do khác:……………………… 

  - Hoàn cảnh gia đình của cha, mẹ nuôi có 

thay đổi làm ảnh hưởng đến con nuôi hay 

không? 

 Không 

 Có 

Nếu “Có”, đề nghị nêu rõ những thay đổi 

có ảnh hưởng đến con nuôi theo hướng 

nào? 

 Thuận lợi 

 Không thuận lợi (nêu rõ lý do…....... 

………………………………………  

- Con nuôi sống với: 

  Cha, mẹ nuôi 

  Người khác: 

Nêu rõ lý do con nuôi phải sống với người 

khác:  

 Cha, mẹ nuôi ly hôn  

 Cha, mẹ nuôi không còn khả năng chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

 Cha, mẹ nuôi chết  

 Lý do khác:……………………… 

  - Hoàn cảnh gia đình của cha, mẹ nuôi có 

thay đổi làm ảnh hưởng đến con nuôi hay 

không? 

 Không 

 Có 

Nếu “Có”, đề nghị nêu rõ những thay đổi có 

ảnh hưởng đến con nuôi theo hướng nào? 

 Thuận lợi 

 Không thuận lợi (nêu rõ lý do…....... 

………………………………………  

- Con nuôi sống với: 

  Cha, mẹ nuôi 

  Người khác: 

Nêu rõ lý do con nuôi phải sống với người 

khác:  

 Cha, mẹ nuôi ly hôn  

 Cha, mẹ nuôi không còn khả năng chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

 Cha, mẹ nuôi chết  

 Lý do khác:……………………… 

  - Hoàn cảnh gia đình của cha, mẹ nuôi có 

thay đổi làm ảnh hưởng đến con nuôi hay 

không? 

 Không 

 Có 

Nếu “Có”, đề nghị nêu rõ những thay đổi 

có ảnh hưởng đến con nuôi theo hướng 

nào? 

 Thuận lợi 

 Không thuận lợi (nêu rõ lý do…....... 

………………………………………  

Tiêu chí 3. Đánh giá tình hình phát triển, hòa nhập của con nuôi với gia đình, cộng đồng 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

 Tốt  (cân nặng, chiều cao, vận động 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

 Tốt  (cân nặng, chiều cao, vận động 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

 Tốt  (cân nặng, chiều cao, vận động phù 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

 Tốt  (cân nặng, chiều cao, vận động phù 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

 Tốt  (cân nặng, chiều cao, vận động phù 

1. Về phát triển sức khỏe thể chất  

 Tốt  (cân nặng, chiều cao, vận động phù 
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Báo cáo lần thứ nhất Báo cáo lần thứ hai Báo cáo lần thứ ba Báo cáo lần thứ tư Báo cáo lần thứ năm Báo cáo lần thứ sáu 

phù hợp với độ tuổi) 

  Kém  

Lý do phát triển kém (nếu cha mẹ nuôi 

có nêu trong báo cáo):……………… .. 

………………………………………. 

……………………………………….  

 Mắc bệnh  

Nêu rõ bệnh/quá trình điều trị:  

…………………………………………

………………………………………… 

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng 

đồng:  

 Hòa nhập tốt (trẻ em không gặp phải 

khó khăn gì trong quá trình hòa nhập với 

gia đình/cộng đồng)  

 Trẻ em gặp khó khăn trong quá trình 

hòa nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Tự ti, mặc cảm 

 Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ 

và các thành viên khác trong gia đình    

 Khó thích nghi với nề nếp sinh 

hoạt mới    

 Có thái độ phản ứng/chống 

đối/quậy phá  

 Khó khăn khác:……………… 

…………………………………. 

3. Tình hình học tập   

 Giỏi 

 Khá   

 Trung bình  

 Yếu   

 

phù hợp với độ tuổi) 

  Kém  

Lý do phát triển kém (nếu cha mẹ nuôi 

có nêu trong báo cáo):………………  

………………………………………. 

………………………………………  

 Mắc bệnh  

Nêu rõ bệnh/quá trình điều trị:  

…………………………………………

………………  ………………………. 

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng 

đồng:  

 Hòa nhập tốt (trẻ em không gặp phải 

khó khăn gì trong quá trình hòa nhập với 

gia đình/cộng đồng)  

 Trẻ em gặp khó khăn trong quá trình 

hòa nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Tự ti, mặc cảm 

 Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ 

và các thành viên khác trong gia đình    

 Khó thích nghi với nề nếp sinh 

hoạt mới    

 Có thái độ phản ứng/chống 

đối/quậy phá  

 Khó khăn khác:……………… 

…………………………………. 

3. Tình hình học tập   

 Giỏi 

 Khá   

 Trung bình  

 Yếu   

hợp với độ tuổi) 

  Kém  

Lý do phát triển kém (nếu cha mẹ nuôi có 

nêu trong báo cáo):………………………  

…………………………………………… 

…………………………………………..  

 Mắc bệnh  

Nêu rõ bệnh/quá trình điều trị:  

……………………………………………

……………………………………………   

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Hòa nhập tốt (trẻ em không gặp phải 

khó khăn gì trong quá trình hòa nhập với 

gia đình/cộng đồng)  

 Trẻ em gặp khó khăn trong quá trình hòa 

nhập với gia đình/cộng đồng:  

       Tự ti, mặc cảm 

 Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ và 

các thành viên khác trong gia đình    

 Khó thích nghi với nề nếp sinh hoạt 

mới    

 Có thái độ phản ứng/chống đối/quậy 

phá  

 Khó khăn khác:……………… 

…………………………………. 

3. Tình hình học tập   

 Giỏi 

 Khá   

 Trung bình  

 Yếu   

hợp với độ tuổi) 

  Kém  

Lý do phát triển kém (nếu cha mẹ nuôi có 

nêu trong báo cáo):………………………  

……………………………………………. 

……………………………………………..  

 Mắc bệnh  

Nêu rõ bệnh/quá trình điều trị:  

…………………………………………… 

……………………………………………. 

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Hòa nhập tốt (trẻ em không gặp phải khó 

khăn gì trong quá trình hòa nhập với gia 

đình/cộng đồng)  

 Trẻ em gặp khó khăn trong quá trình hòa 

nhập với gia đình/cộng đồng:  

       Tự ti, mặc cảm 

 Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ và 

các thành viên khác trong gia đình    

 Khó thích nghi với nề nếp sinh hoạt 

mới    

 Có thái độ phản ứng/chống đối/quậy 

phá  

 Khó khăn khác:……………… 

…………………………………. 

3. Tình hình học tập   

 Giỏi 

 Khá   

 Trung bình  

 Yếu   

hợp với độ tuổi) 

  Kém  

Lý do phát triển kém (nếu cha mẹ nuôi có nêu 

trong báo cáo):…………………………… … 

………………………………………………. 

……………………………………………….  

 Mắc bệnh  

Nêu rõ bệnh/quá trình điều trị:  

………………………………………………

………… …………………………………..  

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Hòa nhập tốt (trẻ em không gặp phải khó 

khăn gì trong quá trình hòa nhập với gia 

đình/cộng đồng)  

 Trẻ em gặp khó khăn trong quá trình hòa 

nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Tự ti, mặc cảm 

 Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ và 

các thành viên khác trong gia đình    

 Khó thích nghi với nề nếp sinh hoạt mới    

 Có thái độ phản ứng/chống đối/quậy 

phá  

 Khó khăn khác:……………… 

…………………………………. 

3. Tình hình học tập   

 Giỏi 

 Khá   

 Trung bình  

 Yếu   

hợp với độ tuổi) 

  Kém  

Lý do phát triển kém (nếu cha mẹ nuôi có 

nêu trong báo cáo):………………………  

…………………………………………… 

…………………………………………….  

 Mắc bệnh  

Nêu rõ bệnh/quá trình điều trị:  

………………………………………………

………… ………………………………… 

2. Sự  hòa nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Hòa nhập tốt (trẻ em không gặp phải khó 

khăn gì trong quá trình hòa nhập với gia 

đình/cộng đồng)  

 Trẻ em gặp khó khăn trong quá trình hòa 

nhập với gia đình/cộng đồng:  

 Tự ti, mặc cảm 

 Khó làm quen, gắn bó với cha mẹ và 

các thành viên khác trong gia đình    

 Khó thích nghi với nề nếp sinh hoạt 

mới    

 Có thái độ phản ứng/chống đối/quậy 

phá  

 Khó khăn khác:……………… 

…………………………………. 

3. Tình hình học tập   

 Giỏi 

 Khá   

 Trung bình  

 Yếu   

Tiêu chí 4: Đánh giá mức độ gắn bó trong quan hệ nuôi con nuôi 

 Tốt (con nuôi và cha mẹ nuôi có mối 

quan hệ hòa hợp, yêu thương, thường 

xuyên chia sẻ, động viên... ) 

 Không tốt 

Nếu “Không tốt”, nêu rõ lý do: 

…………………………………  

 Tốt (con nuôi và cha mẹ nuôi có mối 

quan hệ hòa hợp, yêu thương, thường 

xuyên chia sẻ, động viên... ) 

 Không tốt 

Nếu “Không tốt”, nêu rõ lý do: 

…………………………………  

 Tốt (con nuôi và cha mẹ nuôi có mối 

quan hệ hòa hợp, yêu thương, thường 

xuyên chia sẻ, động viên... ) 

 Không tốt 

Nếu “Không tốt”, nêu rõ lý do: 

…………………………………  

 Tốt (con nuôi và cha mẹ nuôi có mối quan 

hệ hòa hợp, yêu thương, thường xuyên chia 

sẻ, động viên... ) 

 Không tốt 

Nếu “Không tốt”, nêu rõ lý do: 

…………………………………  

 Tốt (con nuôi và cha mẹ nuôi có mối quan 

hệ hòa hợp, yêu thương, thường xuyên chia sẻ, 

động viên... ) 

 Không tốt 

Nếu “Không tốt”, nêu rõ lý do: 

…………………………………  

 Tốt (con nuôi và cha mẹ nuôi có mối quan 

hệ hòa hợp, yêu thương, thường xuyên chia 

sẻ, động viên... ) 

 Không tốt 

Nếu “Không tốt”, nêu rõ lý do: 

…………………………………  

Tiêu chí 5: Kết quả kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi của Ủy ban nhân dân cấp xã  

1. Hình thức thực hiện việc kiểm tra, 

theo dõi: 

 Kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo 

của cha mẹ nuôi về tình hình phát triển 

1. Hình thức thực hiện việc kiểm tra, 

theo dõi: 

 Kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo 

của cha mẹ nuôi về tình hình phát triển 

1. Hình thức thực hiện việc kiểm tra, 

theo dõi: 

 Kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo 

của cha mẹ nuôi về tình hình phát triển của 

1. Hình thức thực hiện việc kiểm tra, theo 

dõi: 

 Kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo của 

cha mẹ nuôi về tình hình phát triển của con 

1. Hình thức thực hiện việc kiểm tra, theo 

dõi: 

 Kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo của 

cha mẹ nuôi về tình hình phát triển của con 

1. Hình thức thực hiện việc kiểm tra, theo 

dõi: 

 Kiểm tra, theo dõi trên cơ sở báo cáo của 

cha mẹ nuôi về tình hình phát triển của con 
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Báo cáo lần thứ nhất Báo cáo lần thứ hai Báo cáo lần thứ ba Báo cáo lần thứ tư Báo cáo lần thứ năm Báo cáo lần thứ sáu 

của con nuôi 

  Kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi  

 Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, 

nuôi dưỡng con nuôi qua điện thoại 

 Liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo 

trực tiếp giảng dạy trẻ em hoặc trao đổi 

với bạn bè của trẻ em   

 Trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương  

 Có văn bản đôn đốc gia đình cha mẹ 

nuôi thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu 

do Bộ Tư pháp quy định 

2. 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 …)  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

3. Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, 

can thiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong quá trình thực hiện trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện 

việc nuôi con nuôi 

3.1. Những phát hiện 

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, 

không chăm sóc, nuôi dưỡng   

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm 

hại   

� Cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp 

tục nuôi dưỡng con nuôi   

� Con nuôi bị trả lại cho cha, mẹ đẻ 

hoặc cơ sở nuôi dưỡng 

� Việc nuôi con nuôi đã bị chấm dứt 

theo quyết định của tòa án nhân dân cấp 

huyện 

3.2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã 

thực hiện   

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

của con nuôi 

  Kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi  

 Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, 

nuôi dưỡng con nuôi qua điện thoại 

 Liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo 

trực tiếp giảng dạy trẻ em hoặc trao đổi 

với bạn bè của trẻ em   

 Trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương  

 Có văn bản đôn đốc gia đình cha mẹ 

nuôi thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu 

do Bộ Tư pháp quy định 

2. 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 …)  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

3. Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, 

can thiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong quá trình thực hiện trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện 

việc nuôi con nuôi 

3.1. Những phát hiện 

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, 

không chăm sóc, nuôi dưỡng   

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm 

hại   

� Cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp 

tục nuôi dưỡng con nuôi   

� Con nuôi bị trả lại cho cha, mẹ đẻ 

hoặc cơ sở nuôi dưỡng 

� Việc nuôi con nuôi đã bị chấm dứt 

theo quyết định của tòa án nhân dân cấp 

huyện 

3.2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã 

thực hiện   

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

con nuôi 

  Kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi  

 Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, 

nuôi dưỡng con nuôi qua điện thoại 

 Liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo 

trực tiếp giảng dạy trẻ em hoặc trao đổi với 

bạn bè của trẻ em   

 Trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương  

 Có văn bản đôn đốc gia đình cha mẹ 

nuôi thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu 

do Bộ Tư pháp quy định 

2. 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 …)  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

3. Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, 

can thiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong quá trình thực hiện trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện 

việc nuôi con nuôi 

3.1. Những phát hiện 

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, không 

chăm sóc, nuôi dưỡng   

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm 

hại   

� Cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp 

tục nuôi dưỡng con nuôi   

� Con nuôi bị trả lại cho cha, mẹ đẻ hoặc 

cơ sở nuôi dưỡng 

� Việc nuôi con nuôi đã bị chấm dứt theo 

quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện 

3.2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã thực 

hiện   

……………………………………………  

……………………………………………  

……………………………………………  

nuôi 

  Kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi  

 Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng con nuôi qua điện thoại 

 Liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo trực 

tiếp giảng dạy trẻ em hoặc trao đổi với bạn 

bè của trẻ em   

 Trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương  

 Có văn bản đôn đốc gia đình cha mẹ nuôi 

thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu do Bộ 

Tư pháp quy định 

2. 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 …)  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

3. Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, can 

thiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

quá trình thực hiện trách nhiệm kiểm tra, 

theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con 

nuôi 

3.1. Những phát hiện 

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, không 

chăm sóc, nuôi dưỡng   

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm hại   

� Cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp tục 

nuôi dưỡng con nuôi   

� Con nuôi bị trả lại cho cha, mẹ đẻ hoặc cơ 

sở nuôi dưỡng 

� Việc nuôi con nuôi đã bị chấm dứt theo 

quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện 

3.2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã thực 

hiện   

………………………………………………  

………………………………………………  

………………………………………………  

nuôi 

  Kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi  

 Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng con nuôi qua điện thoại 

 Liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo trực 

tiếp giảng dạy trẻ em hoặc trao đổi với bạn bè 

của trẻ em   

 Trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ chức 

đoàn thể ở địa phương  

 Có văn bản đôn đốc gia đình cha mẹ nuôi 

thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu do Bộ Tư 

pháp quy định 

2. 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 …)  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

3. Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, can 

thiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

quá trình thực hiện trách nhiệm kiểm tra, 

theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con 

nuôi 

3.1. Những phát hiện 

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, không 

chăm sóc, nuôi dưỡng   

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm hại   

� Cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp tục 

nuôi dưỡng con nuôi   

� Con nuôi bị trả lại cho cha, mẹ đẻ hoặc cơ 

sở nuôi dưỡng 

� Việc nuôi con nuôi đã bị chấm dứt theo 

quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện 

3.2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã thực 

hiện   

………………………………………………  

………………………………………………   

………………………………………………  

nuôi 

  Kiểm tra tại gia đình cha mẹ nuôi  

 Trao đổi thông tin về việc chăm sóc, nuôi 

dưỡng con nuôi qua điện thoại 

 Liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo trực 

tiếp giảng dạy trẻ em hoặc trao đổi với bạn 

bè của trẻ em   

 Trao đổi với cán bộ cơ sở hoặc các tổ 

chức đoàn thể ở địa phương  

 Có văn bản đôn đốc gia đình cha mẹ nuôi 

thực hiện báo cáo định kỳ theo mẫu do Bộ 

Tư pháp quy định 

2. 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 …)  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

3. Những phát hiện, biện pháp hỗ trợ, can 

thiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

quá trình thực hiện trách nhiệm kiểm tra, 

theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con 

nuôi 

3.1. Những phát hiện 

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi bỏ mặc, không 

chăm sóc, nuôi dưỡng   

� Con nuôi bị cha mẹ nuôi hành hạ, xâm hại   

� Cha mẹ nuôi không còn khả năng tiếp tục 

nuôi dưỡng con nuôi   

� Con nuôi bị trả lại cho cha, mẹ đẻ hoặc cơ 

sở nuôi dưỡng 

� Việc nuôi con nuôi đã bị chấm dứt theo 

quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện 

3.2. Biện pháp hỗ trợ, can thiệp đã thực 

hiện   

………………………………………………  

………………………………………………  

………………………………………………  

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc 

cha mẹ nuôi thực hiện trách nhiệm 

báo cáo   

 Cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú  

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc 

cha mẹ nuôi thực hiện trách nhiệm 

báo cáo   

 Cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú  

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc cha 

mẹ nuôi thực hiện trách nhiệm báo cáo   

 Cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú  

 Cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực 

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc cha 

mẹ nuôi thực hiện trách nhiệm báo cáo   

 Cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú  

 Cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực tiếp 

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc cha mẹ 

nuôi thực hiện trách nhiệm báo cáo   

 Cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú  

 Cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực tiếp 

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc cha 

mẹ nuôi thực hiện trách nhiệm báo cáo   

 Cha mẹ nuôi thay đổi nơi thường trú  

 Cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực tiếp 
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Báo cáo lần thứ nhất Báo cáo lần thứ hai Báo cáo lần thứ ba Báo cáo lần thứ tư Báo cáo lần thứ năm Báo cáo lần thứ sáu 

 Cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực 

tiếp theo dõi sự phát triển hằng ngày của 

con nuôi  

 Công chức tư pháp – hộ tịch không 

liên lạc được với cha mẹ nuôi  

 Cha mẹ nuôi không hợp tác (không 

nộp báo cáo, từ chối cung cấp thông tin 

về con nuôi) 

 Yếu tố khác:………………………… 

………………………………………… 

 Cha mẹ nuôi đi làm ăn xa, không trực 

tiếp theo dõi sự phát triển hằng ngày của 

con nuôi  

 Công chức tư pháp – hộ tịch không 

liên lạc được với cha mẹ nuôi  

 Cha mẹ nuôi không hợp tác (không 

nộp báo cáo, từ chối cung cấp thông tin 

về con nuôi) 

 Yếu tố khác:………………………… 

………………………………………… 

tiếp theo dõi sự phát triển hằng ngày của 

con nuôi  

 Công chức tư pháp – hộ tịch không liên 

lạc được với cha mẹ nuôi  

 Cha mẹ nuôi không hợp tác (không nộp 

báo cáo, từ chối cung cấp thông tin về con 

nuôi) 

 Yếu tố khác:………………………… 

………………………………………… 

theo dõi sự phát triển hằng ngày của con 

nuôi  

 Công chức tư pháp – hộ tịch không liên 

lạc được với cha mẹ nuôi  

 Cha mẹ nuôi không hợp tác (không nộp 

báo cáo, từ chối cung cấp thông tin về con 

nuôi) 

 Yếu tố khác:………………………… 

………………………………………… 

theo dõi sự phát triển hằng ngày của con nuôi  

 Công chức tư pháp – hộ tịch không liên lạc 

được với cha mẹ nuôi  

 Cha mẹ nuôi không hợp tác (không nộp báo 

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

 Yếu tố khác:………………………… 

………………………………………… 

theo dõi sự phát triển hằng ngày của con 

nuôi  

 Công chức tư pháp – hộ tịch không liên 

lạc được với cha mẹ nuôi  

 Cha mẹ nuôi không hợp tác (không nộp 

báo cáo, từ chối cung cấp thông tin về con 

nuôi) 

 Yếu tố khác:………………………… 

………………………………………… 

Tiêu chí 6: Đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã  

Trên cơ sở báo cáo của cha, mẹ nuôi về 

tình hình phát triển của con nuôi và kết 

quả thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo 

dõi tình hình thực hiện việc nuôi con 

nuôi đối với trẻ em có tên nêu trên, 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. 

 

Trên cơ sở báo cáo của cha, mẹ nuôi về 

tình hình phát triển của con nuôi và kết 

quả thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo 

dõi tình hình thực hiện việc nuôi con 

nuôi đối với trẻ em có tên nêu trên, 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. 

 

Trên cơ sở báo cáo của cha, mẹ nuôi về 

tình hình phát triển của con nuôi và kết 

quả thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo 

dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi 

đối với trẻ em có tên nêu trên, 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. 

 

Trên cơ sở báo cáo của cha, mẹ nuôi về tình 

hình phát triển của con nuôi và kết quả thực 

hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình 

thực hiện việc nuôi con nuôi đối với trẻ em 

có tên nêu trên, 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. 

 

Trên cơ sở báo cáo của cha, mẹ nuôi về tình 

hình phát triển của con nuôi và kết quả thực 

hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình 

thực hiện việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có 

tên nêu trên, 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. 

 

Trên cơ sở báo cáo của cha, mẹ nuôi về tình 

hình phát triển của con nuôi và kết quả thực 

hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình 

thực hiện việc nuôi con nuôi đối với trẻ em 

có tên nêu trên, 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 thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trên địa bàn cấp xã đối 

với từng trường hợp nuôi con nuôi cụ thể.   

2.  Khi nhận được báo cáo tình hình phát triển của con nuôi theo định kỳ 6 tháng một lần, UBND cấp xã phân tích, đánh giá, tổng hợp vào các phần tương ứng của Mẫu số 1 này 

thông tin từ báo cáo của cha mẹ nuôi và thông tin có được trong quá trình UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi.    

3. UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú thực hiện trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong thời hạn ba năm kể từ ngày giao nhận con nuôi.  

4. Trường hợp UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú đồng thời là UBND cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi, sau khi nhận được Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi 

trong nước, UBND cấp xã thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 trên đây, đồng thời lưu Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước và Mẫu số 1 vào hồ sơ đăng ký việc 

nuôi con nuôi để phục vụ việc kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi cho các lần báo cáo tiếp theo.  

5. Trường hợp UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú không phải là UBND cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi, sau khi nhận được Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi 

trong nước, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 trên đây, lập hồ sơ lưu đối với Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi 

trong nước và Mẫu số 1, đồng thời gửi bản chụp Mẫu số 1 cho UBND cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi để UBND biết tình hình phát triển của trẻ em được giải quyết cho 

làm con nuôi. 

 

 


