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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ 
DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, 4

 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính
Công dân/Tổ chức nộp hồ sơ: Nguyễn Văn Quang Tân
Địa chỉ: Tân Phú, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0906111075          Email:
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Ghi chú:

Công dân có thể nộp hồ sơ gốc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính hoặc gửi hồ sơ về bộ
phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo địa chỉ: Bộ phận Một cửa thành phố Đồng Xoài, Đường Cách
Mạng tháng 8, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

1. Thành phần hồ sơ:

TT Thành phần hồ sơ
Bản

chính
Bản
sao

1 Tờ khai đăng ký khai sinh 1 0

2 Giấy chứng sinh 1 0

3 Văn bản ủy quyền 1 0

4

Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha, mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận
của cha, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước
ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
của nước mà cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con.

1 1

2. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ: 10 giờ 50 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2020.
3. Đăng ký nhận kết quả tại: Bộ phận Một cửa thành phố Đồng Xoài, Đường Cách Mạng tháng 8, Phường Tân Phú, thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

4. Lưu ý: Phiếu đăng ký nộp hồ sơ chỉ có giá trị trong vòng 2 ngày tính từ thời điểm công dân đăng ký nộp hồ sơ.

Phiếu đăng ký nộp hồ sơ không phải là giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.




