
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

  Số:           /TB-UBND                    Đông Hòa, ngày        tháng  9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai việc nhận cha, con có yếu tố nước ngoài 
 

 

 

Ngày 20/9/2022, UBND thị xã Đông Hòa tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận 

cha, con của ông: PHẠM ĐỨC ĐIỆP. 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1991 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi cư trú: 11595 Quartz Ave, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ 

Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu số C9406410 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

cấp ngày 27/11/2020 

Đang làm thủ tục công nhận người có tên sau: PHẠM ĐỨC ĐIỆP 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1991  

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi cư trú: 11595 Quartz Ave, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ  

Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu số C9406410 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

cấp ngày 27/11/2020 

Là cha của người có tên sau: TRƯƠNG KHẢ NHƯ 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/2019 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi cư trú: Khu phố 5, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

Dự kiến thời gian giải quyết việc nhận cha, con là 15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Căn cứ Điều 43, Điều 44 Luật Hộ tịch năm 2014, UBND thị xã Đông Hòa 
tiến hành niêm yết công khai việc nhận con theo các thông tin đã nêu trên tại trụ 

sở UBND thị xã (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Đông Hòa), Cổng 
thông tin điện tử thị xã và UBND phường Hòa Vinh trong vòng 07 ngày liên tục 

theo quy định.  

Trong thời hạn niêm yết nếu có khiếu nại, tố cáo việc cha nhận con trên 

thì đề nghị gửi đơn đến UBND thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Hết thời hạn 
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niêm yết nếu UBND thị xã Đông Hoà không nhận được khiếu nại, tố cáo việc 

cha nhận con thì sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                                                 
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;                                                                
- Phòng VH TT-Cổng thông tin điện tử thị xã;                                                      
- UBND phường Hòa Vinh (niêm yết);                                                 
- Lưu: VT, TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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