
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  127  /UBND-NC          An Giang, ngày  23   tháng  02  năm 2021 

 

V/v tuyên truyền và hướng dẫn  

cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử 

  

          Kính gửi:  

      - Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

      - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) 

tạo cơ sở để Bộ Công an thực hiện việc cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử với nhiều ưu 

điểm vượt trội, phù hợp xu hướng phát triển công nghệ số trên thế giới.  

Nhằm giúp cho cán bộ, công nhân dân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân 

dân trong tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp và sử dụng thẻ CCCD 

gắn chip điện tử. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử đại trà 

trong toàn tỉnh được thuận lợi và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh tổ chức 

sinh hoạt tài liệu tuyên truyền và clip “Quy trình thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước 

công dân” (do Công an tỉnh cung cấp) cho toàn thể đơn vị nắm.  

Riêng Đài PTTH An Giang, Báo An Giang, Sở Thông tin truyền thông tổ chức 

tuyên truyền rộng rãi, liên tục và đậm nét về hoạt động này trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trong toàn tỉnh.  

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban ngành, đoàn 

thể, lực lượng vũ trang cấp huyện nhanh chóng triển khai tuyên truyền rộng rãi, liên 

tục và đậm nét về hoạt động này ở địa phương mình. 

3. Giao cho Công an tỉnh theo dõi và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác triển khai và kết quả của hoạt động quan trọng này.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ 

tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                  CHỦ TỊCH  
- Như trên;          

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Phòng NC, TH; 

- Lưu: HCTC, PV01-CAT. 

 

 

          Nguyễn Thanh Bình 
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