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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÒA 

 

Số: 40/TB-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
       Cộng Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai cấp  mã định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã 

Cộng Hòa năm 2022. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBNDngày 14/3/2022 của UBND thành 

phố Cẩm Phả về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 

2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

Công văn số 2094/UBND, ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cẩm Phả về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung của Đề án 

06/CP trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Ủy  ban nhân dân xã Cộng Hòa thông 

báo việc triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ cấp căn cước công dân 

gắn chíp và cấp định danh điện tử trên địa bàn xã Cộng Hòa cụ thể như sau: 

1. Đối tượng cấp định danh điện tử. 

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Cộng 

Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

* Hồ sơ mang theo gồm: 

+ Thẻ Căn cước công dân; 

+ Thẻ bảo hiểm Y tế; 

+ Giấy phép lái xe các loại (nếu có); 

+ Giấy đăng ký phương tiện (nếu có); 

+ Mã số thuế (nếu có); 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và làm thủ tục. 

* Thời gian: 02 ngày: Từ 9h, Ngày 15/7/2022 đến 16/7/2022. 

+ Ngày 15/7/2022: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn; 

+ Ngày 16/7/2022: Toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

* Địa điểm: Phòng làm việc Công an xã Cộng Hòa ( thuộc trụ sở UBND 

xã Cộng Hòa) 

UBND xã thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn và toàn thể nhân dân 

trên địa bàn  biết để đến làm thủ tục cấp mã định danh điện tử theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy - HĐND xã (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Trưởng thôn các thôn( để thông báo); 

-  Lưu:Vp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ngô Mạnh Tuyển 
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