
CÔNG BÁO/Số 31 + 32/Ngày 05-08-2022                           15 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số:  1450/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày   19 tháng 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Quyết định số 1425/QĐ-UBND  

ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ủy quyền ký văn bản đính chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1344/TTr-STP   ngày 

15/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1425/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Quy trình 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn 

trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình, cụ thể như sau: 

1. Đính chính khoản 2 Điều 1 “Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký 

khai sinh trực tuyến tại Phụ lục 2” thành “2. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

đăng ký khai tử trực tuyến tại Phụ lục 2”. 

2. Đính chính khoản 3 Điều 1 “Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký 

khai sinh trực tuyến tại Phụ lục 3” thành “3. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

đăng ký kết hôn trực tuyến tại Phụ lục 3”. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, 

Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TUQ. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Nguyễn Tuấn Anh 

 


		2022-08-05T14:16:43+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Tin học và Công báo<congbao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




