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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân
gắn chíp điện tử

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng cơ quan Sở.
Ngày 23/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2250/UBNDNC về việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử
trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, đến ngày 01/7/2021, Bộ Công an sẽ kết thúc “Chiến dịch cấp 50
triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử” cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên
trên toàn quốc; trong đó Công an tỉnh cấp 732.000 thẻ CCCD cho công dân đủ
điều kiện trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về dân cư, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải
quyết các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; phục vụ hiệu quả công tác
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị
trực thuộc Sở, các phòng cơ quan Sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền về quy định, ý
nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng CCCD có gắn chíp điện tử đến từng cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên của đơn vị để nâng
cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tích cực, chủ động tranh thủ làm thủ tục cấp
CCCD tại các điểm tiếp công dân của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội - Công an tỉnh (địa chỉ 37 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, thành phố Nha
Trang) và Công an các huyện, thị xã, thành phố; các điểm cấp CCCD lưu động
theo thông báo của lực lượng Công an các cấp.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.
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