
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /2021/QĐ-UBND  Phú Yên, ngày      tháng      năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông 

nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, 

quản lý cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Phú Yên 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y 

tếhướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 06       

tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông 

nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý 

cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi của tỉnh Phú Yên. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an 

các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành 

phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
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Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2021./. 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Chánh, PCVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Trung tâm Truyền thông; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ thị Nguyên Thảo 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-11T10:13:36+0700
	Việt Nam
	Đỗ Trần Thị Quế Linh<dotranthiquelinh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-11T10:54:47+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Quy<levanquy@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-11T15:13:53+0700


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-11T15:39:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-11T15:39:23+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-11T15:39:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-11T15:40:12+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




