
THÔNG BÁO 
Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em 

 

  

Sở Tư pháp nhận được hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh chuyển đến về việc đề nghị tìm gia đình thay thế cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ 

mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 15 Luật nuôi con nuôi về trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em, Sở 

Tư pháp tổng hợp và lập danh sách trẻ cần tìm gia đình thay thế cho trẻ em có 

tên dưới đây:  

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Tên cơ sở nuôi 

dưỡng 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Ghi chú 

1 
Trần Minh 

Phước 
01/01/2013 Nam 

Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Sóc 

Trăng 

Bình 

thường 

Trẻ mồ 

côi 

2 
Trần Thị 

Ánh Nguyệt 
01/01/2015 Nữ 

Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Sóc 

Trăng 

Bình 

thường 

Trẻ mồ 

côi 

  

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng nhận trẻ em có tên nêu 

trên làm con nuôi xin vui lòng liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Sóc trăng theo địa chỉ số 

197 Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, số điện 

thoại: 02993.821544 để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin 

nhận làm con nuôi. 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:             /TB-STP Sóc Trăng, ngày       tháng 5 năm 2022 
 



2 

 

Sau 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo này nếu không có thân nhân đến 

nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi, thì mọi 

quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./. 

  
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để  

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử); 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VT, HC&TTP.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hoàng Muôn 
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