
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐĂK NGỌK 

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

Số:          /TB-UBND Đăk Ngọk, ngày      tháng       năm 

 

THÔNG BÁO 
Về thời gian, địa điểm cấp căn cước công dân và  

Cấp định danh điện tử mức 2 trên địa bàn xã Đăk Ngọk 
  

Thực hiện Kế hoạch số 1517/KH-CAH-QLHC, ngày 17/10/2022 của Công an 
huyện Đăk Hà về mở đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc 
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy 

mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Đăk Hà.  
Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọk thông báo về việc tổ chức cấp căn cước công dân 

và Cấp định danh điện tử mức 2 tại xã như sau: 

1. Đối tượng: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên (sinh từ 10/11/2008 trở về trước) 
có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại xã Đăk Ngọk. 

2. Thời gian và địa điểm 
- Thời gian: Trong 02 ngày 10/11/2022 (thứ năm) và 11/11/2022 (thứ sáu). Buổi 

sáng bắt đầu từ 07h00 đến 11h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h00 đến 17h00. 
- Địa điểm: Trụ sở Công an xã Đăk Ngọk 

3. Tổ chức thực hiện  
- Để đảm bảo chỉ tiêu số lượng làm CCCD trên địa bàn xã, để nghị: 

+ Toàn thể CBCC xã, BQL các thôn, lực lượng công an viên, dân quân tự vệ, 
đội dân phòng các thôn tham gia làm CCCD và cấp định danh điện tử mức 2 tại xã 

theo đúng lịch nêu trên  
(Lưu ý: giao Công an xã thông báo cho lực lượng Công an viên, đội dân phòng 

các thôn; giao Ban Chỉ huy Quân sự xã thông báo cho lực lượng dân quân tự vệ biết, 

tham gia đầy đủ). 
+ BQL các thôn thông báo cho tất cả các ban ngành, đoàn thể thôn và nhân dân 

trên địa bàn tích cực tham gia làm CCCD và cấp định danh điện tử. 
+ Đề nghị các tổ chức CT-XH xã tuyên truyền, vận động các chi hội trưởng, bí 

thư chi đoàn, các đoàn viên, hội viên tổ chức mình tham gia làm CCCD và cấp định 
danh điện tử theo quy định. 

+ Ban giám hiệu 02 đơn vị trường học chỉ đạo giáo viên, nhân viên tham gia cấp 

định danh điện tử theo lịch tại xã. 
+ Trạm Y tế xã chỉ đạo cán bộ, nhân viên Trạm tham gia cấp định danh điện tử 

theo lịch tại xã. 
- Các hồ sơ, giấy tờ cần mang theo: 

+ Đối với trường hợp cấp căn cước công dân: Khi đi mang theo giấy tờ tùy 

thân như giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu... để đối chiếu các thông tin 
công dân. 



+ Đối với trường hợp cấp định danh điện tử mức 2: đề nghị công dân khi đến 
làm thủ tục cần mang theo căn cước công dân và các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, 

giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế... để được tích hợp vào thẻ căn cước 
công dân. 

- Công dân khi đến làm thủ tục đề nghị mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, mặc áo 

có cổ, khuyến khích mặc áo sáng màu.  
- Những công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà 

không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ thuộc diện xóa 
đăng ký thường trú theo khoản 1 điều 24 Luật Cư trú. 

Nhận được thông báo này, đề nghị CBCC xã, các tổ chức CT-XH xã, BQL các 
thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tích cực triển khai thực hiện đảm bảo kết quả. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 148/TB-UBND, ngày 07/11/2022 của 
UBND xã Đăk Ngọk./. 
 

Nơi nhận:       
- TT Đảng ủy-HĐND xã; 
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;  
- Các đơn vị trường học; 
- Trạm y tế xã; 
- Ban quản  lý các  thôn; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Đức Trọng 
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