
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 28/TB-STP                                                              An Giang, ngày 20 tháng  4  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc đính chính thông tin về tình trạng 

 sức khỏe của trẻ em cần tìm gia đình thay thế 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 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 thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi: “1. 

Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 

của Luật nuôi con nuôi, gồm trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị 

khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em không có 

hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em mắc các bệnh về máu; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác cần 

điều trị khẩn cấp hoặc cả đời”. 

Ngày 26/3/2021, Sở Tư pháp Thông báo số 14/TB-STP về việc đăng tin tìm gia đình thay thế trên phạm vi toàn tỉnh cho trẻ 

em Dương Thúy Nga hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến ngày 10/4/2021 Sở 

Tư pháp nhận được Công văn số 742/SLĐTBXH-BTXH của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính thông tin về 

tình trạng sức khỏe của trẻ em Dương Thúy Nga, cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Tình trạng 

sức khỏe 

Tên cơ sở nuôi dưỡng trẻ 

em 
Địa chỉ/ Số điện thoại liên hệ  

1 Dương Thúy Nga 14/01/2021 Nữ Não úng thủy 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh An Giang 

Số 02 Trần Khắc Chung, phường 

Đông Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

Căn cứ quy định nêu trên, do tình ttrạng sức khỏe của trẻ em Dương Thúy Nga thuộc nhóm trẻ em bị bệnh cần điều trị cả 
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đời (não úng thủy) nên việc giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện theo thủ tục nhận đích danh, được miễn thủ tục tìm 

gia đình thay thế trong nước. Do đó, Sở Tư pháp chuyển hồ sơ của trẻ em Dương Thúy Nga đến Công an tỉnh để xác minh về 

nguồn gốc của trẻ em, tiến hành lấy ý kiến của Giám đốc cơ sơ nuôi dưỡng để hoàn tất các thủ tục gửi đến Cục Con nuôi theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- Cổng Thông tin Sở Tư pháp;      

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; 

- Niêm yết tại Sở Tư pháp;                                                               

- Ban Giám đốc Sở;                                                        
- Lưu: VT, HCTP.                                                                     
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