
THÔNG BÁO 

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

 

Ngày 27/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

nhận cha cho con của bà: NGUYỄN THỊ THÁI 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1988 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi thường trú: Xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Giấy tờ tùy thân: CCCD số 036188016193, do Cục CS QLHC về trật tự xã hội 

cấp ngày 08/05/2021.  

Đang làm thủ tục công nhận người có tên sau: SUNG,YI-CHEN 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1988 

Dân tộc:   Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) 

Nơi cư trú: Số 20 ngõ 29 đoạn 1, đường Linshang, 026 đường Shuanlong, Quận 

Tây, thành phố Đài Trung, Trung Quốc (Đài Loan). 

Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu số 360373342 do Cục quản lý xuất nhập cảnh Trung 

Quốc cấp ngày 25/02/2022  

Là cha của người có tên sau: SUNG NGUYỄN MINH PHÚC 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/2022 

Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi thường trú: Xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

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 huyện Nghĩa Hưng 

tiến hành niêm yết công khai việc cha nhận con theo các thông tin đã nêu trên tại trụ 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 
Số:       /TB-UBND 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghĩa Hưng, ngày     tháng 01 năm 2023 



sở UBND huyện (Phòng Tư pháp), Trang thông tin điện tử huyện và UBND xã 

Hoàng Nam 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 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hết thời hạn niêm yết 

công khai nếu UBND huyện Nghĩa Hưng không nhận được khiếu nại, tố cáo việc cha 

nhận con thì sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo./. 

Nơi nhận: 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - UBND xã Hoàng Nam; 

 - Lưu VP, PTP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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