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                                                    THÔNG BÁO 

                                        Về việc trẻ bị bỏ rơi 

 

Vào hồi khoảng 22 giờ 0 phút, ngày 18/01/2022 tại số nhà 17, đường Võ 

Liêm Sơn, Tổ dân phố 6, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bà 

Ngô Thị Soa; sinh ngày:11/11/1972 phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà 

mình. Cháu bé có đặc điểm nhận dạng như sau: Giới tính: Nữ, cân nặng: khoảng 3 

kg; dự kiến khoảng 7 ngày tuổi,cháu bé được đặt trong một làn nhựa màu trắng, 

bên cạnh có một hộp sữa đã dùng giở; một bình sữa; một mảnh giấy ghi nội dung: 

“Em sinh con ra do lầm lỡ mà điều kiện không thể nuôi được con nên em đã bỏ lại 

đây. Ai đó nhặt được nuôi bé giúp em, em xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin lỗi 

con, hãy tha thứ cho mẹ, mong con gặp được gia đình tử tế, bé sinh ngày 

12/01/2022, tạm biệt con”. Ngoài ra không có giấy tờ, đồ vật hay tài sản giá trị nào 

khác. 

Vậy ai là cha, mẹ của đẻ của cháu bé thì đến UBND Phường Nam Hà để làm 

thủ tục nhận con. Trong thời hạn 07(bảy) ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông 

báo này đến hết ngày 26/01/2022, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, 

UBND Phường Nam Hà sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục 

có liên quan theo quy định của pháp luật. 

UBND phường Nam Hà giao công chức Tư pháp - hộ tịch, Trưởng công an 

phường Nam Hà và các ban nghành liên quan theo dõi việc thực hiện nội dung 

thông báo này. 

Trong thời gian thông báo nếu ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc người 

thân của cháu bé phải kịp thời báo về UBND Phường Nam Hà theo số điện thoại: 

Đ/c Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Nam Hà số điện thoại 0911172586. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- UBMTTQ phường; 

- Công an phường Nam Hà; 

- Các ban, nghành đoàn thể phường;  

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, TP 
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