
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ TƯ PHÁP 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: ……./STP-HC&BTTP 

 
          Vĩnh Long, ngày  … tháng …. năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tìm mái ấm gia đình cho trẻ em 

 
Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long đang quản lý hồ sơ của các trẻ em do Trung tâm Công 

tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đang nuôi dưỡng: 

 

Số TT Họ và tên Năm sinh Tình trạng  

sức khỏe 

Ghi chú 

Nam Nữ 

01 Võ Hữu Phước 19/10/2021  Bình thường Trẻ em bị bỏ rơi 

 

Căn cứ Điều 15 Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 

19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 

21 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Nuôi con nuôi; 

Đề nghị ai là thân nhân của trẻ em hoặc ai có nhu cầu và nguyện vọng xin nhận trẻ 

em làm con nuôi, thì liên hệ:   

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long. - Số điện thoại: 0270 3823248 

 - Địa chỉ: số 08 đường 30 tháng 4, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Để được hướng dẫn hồ sơ nhận lại trẻ em hoặc hồ sơ nhận trẻ em làm con nuôi. 

Sau 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không thân nhân đến nhận, đồng 

thời không được người trong nước nhận làm con nuôi, thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ 

được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Mọi khiếu kiện về sau liên hệ đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các cơ quan thông tin đại chúng tỉnh; 

- Trung tâm CTXH tỉnh; 

- Giám đốc (b/c); 

- Lưu VT, HC&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trương Văn Tùng 
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