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XÃ THẠCH HẠ 

 

Số:         /UBND 

   V/v thực hiện chiến dịch cấp 

 Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

            Thạch Hạ, ngày     tháng 03 năm 2021 

  

  
 

       Kính gửi:  

                               - UBMT TQ các ban, ngành, đoàn thể; 

- Chi uỷ, Ban CTMT, thôn Trưởng 11 thôn; 

- 3 nhà trường, Trạm y tế; 

-  Ban biên tập truyền thanh xã. 

 

Thực hiện Luật Căn cước công dân, Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật Căn cước công dân; 

Quyết định 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Kế hoạch số 389/KH-

BCA-C06 ngày 08/9/2000 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện dự án sản xuất, 

cấp và quản lý Căn cước công dân; Văn bản chỉ đạo số 536/UBND-CATP ngày 

12/3/2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công 

dân có gắn chíp điện tử. 

Để triển khai có hiệu quả việc cấp, quản lý Căn cước công dân, hoàn thành đúng 

Kế hoạch trên toàn địa bàn thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả việc quản lý nhà nước 

về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của Lực lượng Công an; đáp ứng yêu cầu chính 

đáng của công dân, đồng thời phục vụ việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Chi uỷ, ban công tác M t trận, thôn 

trưởng 11 thôn triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công an xã: Tham mưu nội dung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công 

tác tuyên truyền việc làm Căn cước công dân, các quy định của pháp luật, thủ tục, giấy tờ 

liên quan để nhân dân rõ thực hiện đảm bảo đúng quy trình khi tham gia làm CCCD.   

2. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, đài truyền thanh xã, Chi uỷ, Ban 

công tác M t trận, thôn Trưởng 11 thôn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến 

từng hộ dân trên toàn xã nắm rõ các thủ tục theo quy định khi đến Trung tâm Hành chính 

công thành phố để tiến hành làm Căn cước công dân.  

- Ưu điểm của thẻ CCCD gắn chíp là có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, 

cho phép tích hợp nhiều ứng dụng. Việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp sẽ thuận lợi hơn 

trong giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý Nhà nước. 

Khi thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân không phải mang nhiều giấy tờ mà chỉ 

cần dùng CCCD gắn chíp là có thể thực hiện được các giao dịch.  

Công dân đủ từ 14 tuổi trở lên đều được cấp thẻ CCCD. Công dân khi đi làm Căn 

cước công dân gắn chip cần mang theo Sổ hộ khẩu và CMND/Căn cước công dân hiện tại 

đang sử dụng.   



 Thời gian: Làm thủ tục cấp Căn cước công dân. Từ 06h30 sáng đến 23h đêm tất cả 

các ngày trong tuần. (Kể cả thứ 7 và Chủ nhật). 

Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công thành phố. (Số 11- Đường Nguyễn Công 

Trứ - phường Nam Hà - TP Hà Tĩnh). 

 Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, đối với trường hợp chưa được cấp CMND lần 

nào thì mang thêm giấy khai sinh.  

Lưu ý trang phục: áo có cổ ho c áo sơ mi trắng.  

Công dân khi đến làm thủ tục trong thời gian này sẽ được giảm 50% chi phí theo 

quy định tại thông tư số 112 của Bộ tài chính bao gồm cả chụp ảnh. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu UBMT TQ, các ban, ngành, đoàn thể, đài phát 

thanh xã, chi uỷ, Ban công tác M t trận, thôn Trưởng 11 thôn triển khai, thông báo rộng 

rãi đến tận đoàn viên, hội viên và nhân dân rõ thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- TT Đ Uy, HĐND, UBMT TQ 

xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- 3 trường học; 

- 11 thôn trưởng; 

- Lưu: VT, CA xã. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Thế Kỷ 
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