
UBND HUYỆN HOA LƯ 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-VP Hoa Lư, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Công an  

tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Hoa Lư  

 
 

Thực hiện Quyết định số 1178/QĐ-UBND, ngày 10/12/2019 của UBND 

huyện Hoa Lư về việc Ban hành Đề án nâng cấp Trung tâm một cửa huyện Hoa Lư  

Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoa Lư thông báo:  

Kể từ ngày 28/9/2020 , các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công an (có phụ 

lục kèm theo) thực hiện tại Trụ sở Công an huyện chuyển đến thực hiện chính thức 

tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Hoa Lư. 

 Địa chỉ: Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư. 

Công dân, tổ chức có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị thực hiện 

tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện Hoa Lư. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để công dân, tổ chức trên địa 

bàn huyện biết và thuận tiện trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c)  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Lưu Quang Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG AN THỰC HIỆN 

TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

HUYỆN HOA LƯ 

(Kèm theo Thông báo số ….. /TB-VP ngày .…/9/2020 của Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) 

 

1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

3. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân. 

4. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có 

thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

5. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có 

thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

6. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. 

7. Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để 

kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.  
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