
UỶ BAN NHÂN DÂN  

   HUYỆN THANH LIÊM 

 

   Số:            /UBND-VP 
 

Về việc lập danh sách người thân 

của cán bộ đề nghị cấp căn cước 

công dân gắn chíp điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Liêm, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

       -  Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị thuộc huyện; 

       -  Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

  
  

Thực hiện Kế hoạch triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người thân của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, phòng, ban 

thuộc huyện (bố, mẹ, vợ, chồng, con) trong việc cấp căn cước công dân gắn chíp 

điện tử, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị thuộc 

huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thông 

báo tới cán bộ của đơn vị có nhu cầu làm căn cước điện tử cho người thân; lập 

danh sách (theo mẫu gửi kèm) gửi về UBND huyện (Qua Văn phòng Huyện ủy, 

HĐND&UBND huyện) trước 15 giờ ngày 06/4/2021 để tổng hợp gửi Công an 

huyện tổ chức thực hiện làm căn cước công dân tại trụ sở Huyện ủy, HĐND & 

UBND huyện. Nếu quá thời gian trên, cơ quan, đơn vị tự liên hệ với cơ quan 

Công an huyện để làm căn cước công dân./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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