
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

Số:       /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Khánh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện 

 

Thực hiện Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 28/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 

phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. 

 Từ ngày 13/8/2021 Bộ phận Một cửa huyện Yên Khánh tiếp nhận giải quyết 

thêm các hồ sơ thuộc lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện (thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Yên Khánh), cụ thể gồm: 

 + Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; 

 + Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; 

 + Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. 

 - Cán bộ tiếp nhận: Đại úy Trần Văn Quang, Phó đội trưởng đội CSQLHC 

về TTXH. 

 - Thời gian tiếp nhận:  

  + Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút; 

  + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút. 

 Ủy ban nhân dân huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm 

thông báo trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử để toàn thể cán bộ, 

nhân dân được biết để liên hệ công việc./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Bộ phận Một cửa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hiền 
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