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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tin tìm gia đình thay thế cho trẻ em 

 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo đề nghị của Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2543/SLĐTBXH-BTXH ngày 13/10/2021, Sở Tư pháp tổng hợp và lập danh sách trẻ cần tìm 

gia đình thay thế trên phạm vi toàn tỉnh trẻ em có tên dưới đây: 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

GIỚI  

TÍNH 

TÌNH 

TRẠNG  

SỨC KHỎE 

TÊN CƠ SỞ  

NUÔI DƯỠNG TRẺ EM 
ĐỊA CHỈ/ SỐ ĐT LIÊN HỆ  

1 Tăng Gia Bảo 10/6/2021 Nam Bình thường 

Trung tâm Giáo dục trẻ 

mồ côi và Người già cô 

đơn thành phố Long 

Xuyên 

Số 19A Ngô Văn Sở, khóm Đông An, 

phường Đông Xuyên, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại: 

02963843059. 

Cá nhân là thân nhân của trẻ hoặc người trong nước có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi xin vui lòng liên hệ Sở Tư 

pháp tỉnh An Giang, địa chỉ số 269 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (số điện thoại 

02963.856.552) để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin làm con nuôi. 
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Hết thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân là thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước 

xin nhận trẻ làm con nuôi thì Sở Tư pháp sẽ gửi danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế đến Bộ Tư pháp theo quy định.  

Mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật, mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không 

được xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- Cổng Thông tin Sở Tư pháp;      

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm GDTrMC và NGCĐ Tp. Long Xuyên; 

- Niêm yết tại Sở Tư pháp;                                                               

- Giám đốc Sở;   

- Các Phó Giám đốc Sở;                                                        
- Lưu: VT, HCTP.                                                                     

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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