
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sa Pa, ngày        tháng       năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh bản chính,  

Trích lục khai sinh bản sao của Vàng Thị Nhất 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 4 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hộ tịch; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thị xã Sa Pa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh bản chính, Trích lục khai sinh bản 

sao do UBND xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cấp cho công dân Vàng Thị 

Nhất, cụ thể: 

1. Giấy khai sinh bản chính số 73, quyển số 01/2005 do UBND xã Tả Van, 

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cấp ngày 24/6/2005 cho công dân Vàng Thị Nhất sinh 

ngày 04/11/2005 theo Biểu mẫu Giấy khai sinh 03/2009(QĐ số: 01/2006/QĐ-

BTP)XBTP); 

Lý do: Công dân Vàng Thị Nhất được cấp 02 Giấy khai sinh bản chính số 

73; Giấy Khai sinh bản chính số 73 theo biểu mẫu 03/2009 (QĐ số: 

01/2006/QĐ-BTP) CBTP cấp không cùng thời điểm đăng ký khai sinh, thông tin 

không đúng với thông tin trong sổ đăng ký khai sinh số 73 quyển số 01/2005. 

2. Trích lục khai sinh bản sao số 270/TLKS-BS do UBND xã Tả Van, 

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cấp ngày 12/9/2016 cho công dân Vàng Thị Nhất sinh 

ngày 04/11/2005, được trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh số 61, quyển số 

01/2006 đăng ký ngày 24/6/2006 của UBND xã Tả Van. 

Lý do:  Trích lục khai sinh bản sao ghi không đúng theo thông tin trong Sổ 

đăng ký khai sinh. (khai sinh số 61, quyển số 01/2006 được cấp ngày 11/9/2006 

cho công dân Sùng A Giăng sinh ngày 20/6/1998). 
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Điều 2. Giao Phòng Tư pháp thị xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

xã Tả Van chịu trách nhiệm thực hiện theo nội dung Điều 1 của Quyết định này 

và thông báo đến công dân hoặc người đại diện và các cơ quan đơn vị có liên 

quan theo quy định của pháp luật. 

        Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND xã Tả Van và những người có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT UBND thị xã; 

- Như  Điều 3 QĐ; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng Tư pháp (04 bản giấy). 

- Lãnh đạo VP, CVHùng; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, TPThanh. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Hảo 
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