
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:          /STP- BT&HCTP 
V/v tìm gia đình thay thế cho trẻ 

em bị bỏ rơi 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày         tháng         năm 2022 

Kính gửi:  

- Báo Phú Thọ; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 

    

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 69/UBND-LĐ ngày 12/01/2022 của 

UBND thành phố Việt Trì về việc tìm gia đình thay thế cho 01 trẻ em bị bỏ rơi 

đang được Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì nuôi dưỡng, chăm sóc. 

Thực hiện quy định Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 

05/3/2019 của Chính phủ về việc 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 và Quy chế phối hợp liên ngành về việc giải quyết 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 189/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ. Sở Tư pháp 

trân trọng đề nghị:  

1. Báo Phú Thọ đăng tải trong 03 số báo liên tiếp thông tin tìm gia đình thay 

thế cho 01 trẻ em bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ 

côi tàn tật Việt Trì; 

2. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp đăng tải 

trong thời hạn 60 ngày thông tin tìm gia đình thay thế cho 01 trẻ em bị bỏ rơi đang 

được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì. 

(Gửi kèm Văn bản này nội dung Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho 
trẻ em) 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Hải); 

- Lưu: VT, BT&HCTP  (B.06b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Minh Hải 
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