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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Số:          /UBND-VX 

V/v tạm dừng cấp căn cước 

công dân trên phạm vi  

toàn tỉnh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày     tháng     năm 2021 

 

                           

                         Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                  tỉnh Sóc Trăng. 

 

Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ 

sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu: 

1. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng 

thực hiện việc cấp căn cước công dân trong thời gian 10 ngày kể từ 06 giờ 00, 

ngày 03/6/2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Trong thời gian tạm dừng, Công an tỉnh 

có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng tiếp tục triển khai thu thập hồ sơ để phục 

vụ cho việc cấp căn cước công dân sau thời gian tạm dừng. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức thông báo thời gian tạm dừng và thời gian bắt đầu tổ chức lại việc cấp 

căn cước công dân cho người dân trên địa bàn được biết./. 

    Nơi nhận:      
- Như trên; 

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo ST; Đài PTTHST; 

- Lưu: VX, VT.  
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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