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Số:                                                    
V/v truyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc làm 

căn cước công dân 

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

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  5  năm 2022 

                
 

 

   Kính gửi: 

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân.  

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện 

tử, góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân. 

Để việc triển khai làm căn cước công dân đạt hiệu quả cao nhất trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức truyên truyền 

về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm thẻ Căn cước công dân cụ thể như 

sau: 

1. Bằng nhiều hình thức khác nhau tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên 

và đặc biệt là học sinh đủ 14 tuổi trở lên làm thẻ Căn cước công dân. 

2. Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên có nhu cầu làm thẻ Căn cước công 

dân liên hệ Công an huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn làm thẻ Căn cước 

công dân mới hoặc hoặc đã có Chứng minh nhân dân cũ đổi sang thẻ Căn cước công 

dân. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn 

vị triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (ph/h); 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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