
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-STP Bắc Kạn, ngày  09  tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em  

 

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn (Tổ 

9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hiện đang 

chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em có tên dưới đây: 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Tình trạng sức khỏe 

 

 

01 

 

Nguyễn Văn 

Nguyện 
18/10/2017 Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn   
Bình Thường 

02 Nông Thu Hiền 13/12/2017 Nữ 

Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Bình Thường 

03 
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến 
23/01/2018 Nữ 

Trạm Y tế phường 

Phùng Chí kiên, 

thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 

Bình Thường 

04 Đinh Văn Tiến 06/09/2017 Nam 

Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Thoát vị bẹn; thiếu máu 

hồng cầu nhỏ; suy dinh 

dưỡng; hiện tại phát triển 

chậm so với độ tuổi 

05 
Nguyễn Thị Út 

Hòa 
03/11/2017 Nữ 

Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Thoát vị rốn; thiếu máu 

hồng cầu nhỏ do bệnh 

huyết sắc tố, hiện tại phát 

triển chậm so với độ tuổi 

06 Phạm Huy Hoàng 01/12/2017 Nam 

Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Thiếu máu hồng cầu nhỏ 

do bệnh huyết sắc tố; hiện 

tại phát triển chậm so với 

độ tuổi 

07 Lê Thị Duyên 15/01/2018 Nữ 

Phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

Rối loạn tiêu hóa; thiếu 

máu hồng cầu nhỏ do 

bệnh huyết sắc tố; hiện tại 

phát triển chậm so với độ 

tuổi 
                                        



Vậy ai là thân nhân của trẻ hoặc có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi 

xin vui lòng liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn hoặc Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi 

dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi. 

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

nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi 

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

 

 

Nơi nhận: 

- Đài PTTH tỉnh Bắc Kạn (để thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP & BTTP (07b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

 

Hồ Thị Kim Ngân 
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