
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẰNH PHÓ PHỦ OUÓC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:0{?5O/ƯBND-NCPC Phủ Quổc, ngày 0% tháng ^ năm 2021
V/v tiếp nhện hồ sơ cấp Căn cước

công dân gắn chíp điện tử
theo đơn vị

Kỉnh gửi ỉ Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Căn eứ Thông báo số 230/TB-CATP-QLHC ngày 09/3/2021 của Công an
thành phố Phú Ọuốc Ýe việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nglij cấp Căn
cước công dân găn chip điện tử.

Đe tạo điều kiện nhân viên, người lao động các đơn vị đăng ký cấp Căn
cước công dân chủ động đăng ký thời gian, ủy ban nhân dân thành phố đe nghị
các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lập danh sách nhân viên, người
lao động thuộc đơn vị gửi về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp, để bố
trí thời gian phù hợp.

1. Danh sách đăng ký (Mau đính kèm);
2. Hồ sơ từng cá nhân gồm:
- Tờ khai (mẫu đính kèm);
- Sổ hộ khẩu thường trú tại ứiành phố Phú Quốc (bản chính);
- Chứng minh nhân dân (bản chính);
- Căn cước công dân có mã vạch (nếu có);
- Giấy khai sinh (nếu có).
Lưu ý: Các trường hợp Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu không có

ngày, tìiáng, năm sinh, yêu cầu về địa phương đăng ký cấp giấy khai sinh.
* Đối tượng: Công dân đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa

bàn thành phố Phú Quốc.
* Địa chỉ; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố:
- Số 03 đường Mai Thị Hồng Hạnh, khu phố 2, phường Dương Đông,

thành phố Phú Quốc.
- Điện thoại liên hệ: 090.52.888.25 (Thu Thảo)
Giao Văn phòng HĐND yà ƯBND thành phố phối hợp Tổ cấp Căn cước

công dân của Công an ứiành phố hỗ trợ các cơ quan, đơn vị đươc bố trí thời gian
phù hợp.



ủy ban nhân thành phố Phú Quốc đề nghị các đơn vị đến đúng thời gian
được bố trí để thực hiện đăng ký cấp Căn cước công dân./.

Nơi nhận:
- Như frên;
- Công an thành phố;
- LĐVP;
- Bộ phận TN và TKQ thành phố;
- Lưu: VT, Ittthao.

CHỦTICH

Huỳnh Quang Hưitig



DAMỈSÁCH
ĐĂNG KÝ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Đơn vi:

Đầu mốỉ liên hệ:
- Họ và tên:
- Số điện thoại:

TT ■TÊN ĐIẸN THOẠI GHIẸHÚ



THÔNG TIN CUNG CẤP
ĐỂ TIẾP NHÂN HỒ Sơ CẨP CẰN cước CÔNG ĐÂN

>  A

1. HỌ VẢ TẼN (của người làm CCCD)

2. Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:

tình trạng còn CMND/CCCD hay đã mất ;

đặc điểm nhận dạng (chưa có nếu mất CMND/CCCD

3. Tôn giáo: ; nhóm máu:

4. Nghề nghiệp:

5. Trình độ học vấn (học lớp mấy hoặc ừung cấp, cao đẳng, đại học, cao học,
tiến sĩ,...):

6. Nơi cấp giấy khai sinh (3 cấp: xã, huyện, tỉnh):

7. Quê quán: (3 cấp: xã, huyện, tỉnh).

8. Đăng ký hộ khẩu thường trú:

9. Nơi ơ hiện tại:

10. Họ tên cha:

11 Họ tên mẹ:

12. Họ tên vợ/chồng:

13. Tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn; đã kết hôn nhưng chưa có đăng ký kết
hôn; kết hôn và có giấy kết hôn; đã ly hôn):

14. Số điện thoại liên lạc:
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