
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /VP-TTPVHCC Lạng Sơn,  ngày      tháng 01 năm 2021 
 

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp 

chứng minh nhân dân 

 

 

Kính gửi:   

- Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 190/CAT-PC06 ngày 22/01/2021 của Công 

an tỉnh Lạng Sơn về việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân, đồng 

chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính cấp huyện theo đề xuất của Công an tỉnh tại Công văn trên. 

2. Yêu cầu Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an, khẩn trương cung cấp, đáp 

ứng trang thiết bị cần thiết để tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp 

Căn cước công dân gắn chíp điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện 

trong thời gian sớm nhất. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính cấp huyện phối hợp với bộ phận chuyên môn của Công 

an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến thực hiện cấp chứng minh nhân 

dân tại trụ sở được biết và thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử đối 

với những trường hợp cấp thiết theo yêu cầu của Bộ công an. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tic̣h UBND 

tỉnh để Công an tỉnh và các cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tic̣h, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tin̉h; 

- Các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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