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                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                  - Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, 
                                                                 - Tổ Cộng tác viên DLXH ĐUK, 
                                                                 - Các đoàn thể Khối.     

 

Căn cứ Công văn số 368-CV/BTGTU, ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn 

tỉnh; để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh 

theo kế hoạch triển khai của Bộ Công an đề ra hoàn thành trước ngày 15/7/2021; 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 

doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và tuyên truyền vận động người thân, gia 

đình tích cực tham gia làm Căn cước công dân (gọi tắt là CCCD) theo kế hoạch 

(lịch) của Công an địa phương; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ cho cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm 

quan trọng; quyền, lợi ích của việc làm thẻ CCCD bằng nhiều hình thức phù hợp 

với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận 

thức và hành động trong việc triển khai làm CCCD đúng kế hoạch đề ra ở từng địa 

bàn; kịp thời đấu tranh, phản bác ngăn chặn, xử lý các trường hợp đưa thông tin sai 

sự thật gây hoang mang, lo lắng trong dư luận làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm 

CCCD trên địa bàn tỉnh. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác viên dư luận xã 

hội Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia làm CCCD theo thời gian, địa điểm 

do cơ quan Công an thông báo, góp phần hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đồng thời 
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thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ các trang mạng xã hội, tình hình dư 

luận quan tâm. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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