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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện 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 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng 
 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về triển khai thực hiện 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 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Ủy ban nhân dân 
huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP với  các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả quy định của Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP; Thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện 
chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. 

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 24/2019/NĐ-CP tới các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa 
bàn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan trong việc 
tuyền truyền, phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
và đồng thời bảo đảm điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 24/2019/NĐ-CP. 

b) Xác định nội dung công việc, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và thời gian hoàn 
thành. Xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, trong 
việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ 
những vướng mắc, đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan 
trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP  

a) Cấp huyện:  

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 24/2019/NĐ-
CP đến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp; 
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- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐDND&UBND huyện (Trang thông tin điện 
tử của huyện); Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc; Công an huyện; 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2019. 

b) Cấp xã:  

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán 
triệt, phổ biến tuyên truyền nội dung của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP đến cán bộ, 
công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn bằng hình thức thích hợp. 

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2019. 

  2. Tập huấn, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

Tổ chức tập huấn nội dung Nghị định số 24/2019/NĐ-CP cho các cơ quan: 
Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc; Công an huyện; Phòng Văn hóa 
và Thông tin huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; các cơ quan, tổ chức liên quan trên 
địa bàn huyện và công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng 
Văn hóa và Thông tin huyện; các các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

3. Đẩy mạnh, tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị 
định số 24/2019/NĐ-CP, lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 03/2018/CT-TTg ngày 
19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con 
nuôi trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về giải 
quyết nuôi con nuôi 

3.1. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà 
soát, trên địa bàn, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi, tăng 
cường thông tin và giải quyết những vướng mắc phát sinh 

a) Đối với cấp huyện: 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc; Công an 
huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm. 

b) Đối với cấp xã: 

UBND các xã, thị trấn phối hợp các ngành, đoàn thể xã; các cơ quan, tổ chức 
có liên quan đóng trên địa bàn xã, thị trấn tổ chức thực hiện trong quý III/2019, 
tiếp tục thực hiện các năm sau. 

3.2. Rà soát, lập danh sách trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế trên 
địa bàn; tăng cường thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn; 

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III/2019, tiếp tục thực hiện các năm sau. 

4. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
ban hành của Ủy ban nhân dân huyện, để kịp đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo 
đảm phù hợp với Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc; Các cơ 
quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: III/2019. 

5. Rà soát, công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi trên cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐDND&UBND huyện; Các cơ 
quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, 
hướng dẫn việc thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân huyện về kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đơn vị liên quan theo chức 
năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ của Kế 
hoạch này phối hợp với Phòng Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện. 

3. UBND các xã, thị trấn: Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 
24/2019/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của 
địa phương, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
các xã, thị trấn thực hiện triển khai hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó 
khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (PhòngTư pháp) tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện  để giải quyết./. 

 

 Nơi nhận:      
-  Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;    
- Thường trực Huyện ủy: 
- Thường trực HĐND huyện:                                                        
- CT, PCT UBND huyện; 
- MTTQVN và các đoàn thể ; 
- Các phòng, ban, ngành của huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 
 

              Trần Quốc Phong 
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