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GIẤY MỜI 

Họp quán triệt về công tác làm thẻ căn cước công dân 

    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lâp về việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong 

công tác làm thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện. Để đảm bảo tiến độ thực 

hiện công tác làm thẻ căn cước cho công dân, UBND huyện tổ chức họp quán 

triệt một số nội dung cụ thể như sau:   

1. Thành phần  

- Đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; 

- Công an huyện (thành phần do Công an huyện mời giúp); 

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và 

Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

-  Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: 14 giờ, ngày 22/3/2021 (Thứ 2). 

3. Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện Đình 

Lập. 

 4. Nội dung  

- Kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai, tiến độ thực hiện công tác làm thẻ 

căn cước công dân trên địa bàn huyện; những khó khăn vướng mắc cần giải 

quyết. 

- Quán triệt một số nội dung trong việc thực hiện làm thẻ căn cước công 

dân như: Tiến độ thực hiện theo kế hoạch, thống nhất các biện pháp tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện làm thẻ căn cước công 

dân theo quy định của pháp luật giữa các ngành có liên quan… 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị Hội trường các điều kiện 

cần thiết chuẩn bị cho cuộc họp. 

- Giao Công an huyện: Báo cáo kết quả thực hiện làm thẻ căn cước công 

dân trên địa bàn huyện; khó khăn, vướng mắc , đề xuất kiến nghị tháo gỡ. 
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- Các thành phần tham dự chuẩn bị các nội dung ý kiến theo chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc làm 

thẻ căn cước công dân. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Lan 
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