
Nd n1:in: 
-Nhutrên; 
- CT, ct/c Phucmg PCT UBND huyn (c/ct); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tiêp cong dan huyn (theo doi); 
- Ong Hoãng Vn Hue (de bi&); 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
-LixuVP. 

Doãn VAn Phuo'ng 

KT. CHIJ TICH 
PHO CHU T 

Ui( BAN NHAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

S&lllg.  ftJBND-BTCD 
V/v giài quy& dan kin nghj 

cüa ông Hoàng Van Hue 

CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hinh phüc 

Dák Glong, ngày . O4t tháng  .S  näm 2021 

KInh gui: Phông Tu pháp. 

Ngay 26/4/2021, US'  ban nhãn dan huyn D.k Glong nh.n ducic dan kin ngh 
cüa ông Hoãng VAn Hue da chi ti thôn 8, xA DAk Ha, huyn DAk Glong, tinh DAk có 
ni dung dé nghj xem xét dInh chInh 1i ten dm và ngày tháng nm sinh trén Giây 
kêt hon cho ông (co doii kiên nghj ghi ngày 26/4/2021 kern theo). 

Sau khi xem xét ni dung, Uy ban nhân dan huyn chi do thu sau: 

Giao Phong Tn phap chu tn, phôi hap vai cac dan Vi Co hen quan kiêm tra, xác 
minh, tham muu Uy ban nhân dan huyn giâi quyêt ni dung kiên ngh cüa ông 
Hoàng Van Hue theo quy djnh, th?LYi gian hoãn thành trithe ngày 20/05/2021. 

Nhn dixgc Cong vAn nay, yêu cu Phông Tn pháp và các dan vj có lien quan 
triên khai thrc hin./. 



U3ND UYEN  EKlflhLgtr1   

1N 

CONG HOA xA HOI  CHIJ NGHAI VI1T NAM 
Doe lap — Tr do — Hanh phéc  

ro iuiiEu NI 

- Lãnh dap UBND huyn Dk Glong 
Dng kInh giri Lãnh dao  Phông Tu Pháp huyn Dk Glong 

Tôi ten: Hoãng Van Hue; sinh ngày: 28/08/1965 
Nguyen sinh: Ha Diic, Dng Phü, Chucrng M, Ha Ni 
Tam trü: Thôn 8, Dk Ha, D.k Glong, Dk Nông. 

Thua Ban länh dao  các cap: Näm 1991 tôi có lam chirng minh nhãn dan 
mang ten Hoàng Xuãn Hue; sinh ngày 02/08/1965; CMND s& 111195747, tôi vào 
Dk Nông lam an dn näm 2007 do chi'rng minh qua m&, tôi di lam 'ai chüng minh 

t?i Cong an Dk Nông mang ten Hoàng Xuãr Hue; CMND s: 245155588; sinh 

ngày 02/08/1965. Dn näm 2008 tôi và vq tôi ten là Liu Thj Yn; sinh ngày: 
04/07/198 1 nguyen sinh: Tam Hip, Yen Th& Bc Giang Co däng k3 kêt hon tai 
UBND xã Dk Ha, Dk Glong, D.k Nông ngày 3 0/05/2008. Gi.y dâng k kt hon 
là Hoàng Xuãn Hue; sinh ngày: 02/08/1965. 

Do thiu hiu bi& v sai ten dm và ngày tháng nàm sinh. Nàm 2018 tôi có 
lam lai  can cithc cong dan s 001065014181 cp ngày 21/08/2018 do Cc Tnthng 
Cuc Cãnh Sat DKQL cu trU và DLQG ye dan Cu. 

Dn ngày 23/02/202 1 tôi có dn PhOng tu pháp huyn Dk Glong xin dInh 
chInh k& hon lai  cho dung ten là Hoàng Van Hue; sinh ngày 28/08/1965, tip nhn 

h so là can b ten Dung, tôi có din thoai hOi my lAn du nhn duqc câu trã Ru 

cOn dang xác minh. 
Tôi cOn dAy dü giAy tu, giAy khai sinh lam li näm 2014, (vI giAy khai sinh 

gc qua cü), giAy xuAt ngü b di, hçc ba du mang ten Hoàng Van Hue; sinh ngày 
28/08/1965. 

V.y tôi mong lânh dao  các cAp xem xét s&m giài quy& cho tOi xin dInh 

chInh lai  ten trong giAy kt hon là Hoàng Van Hue; sinh ngày 28/08/1965 d tôi 

duçic thun tin trong sinh hoat hang ngày. 
Tôi xin chân thành cam on lãnh dao  các ban ngành. 

Dk Ha, ngày 26 tháng 04 nám 2021 

NguM lam don 

Hoàng Van Hue 
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