B Công an va có vn bn thông báo ti công an các tnh, TP trên c nc yêu cu dng tip nhn h s cp th cn cc
công dân (CCCD) mã vch, chng minh nhân dân (CMND) 9 s.
B Công an va có vn bn thông báo ti công an các tnh, TP trên c nc yêu cu dng tip nhn h s cp th cn cc
công dân (CCCD) mã vch, chng minh nhân dân (CMND) 9 s chuyn sang cp th CCCD có gn chip in t.
Theo lãnh o Cc Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi B Công an (C06), vic này bt u thc hin t ngày 23.1
nhm trin khai hiu qu công tác cp CCCD có gn chip in t. B Công an yêu cu công an các a phng khn trng
tin hành x lý, hoàn thin, gii quyt ht s lng h s cp CMND 9 s và thc hin hoàn thin h s, chuyn d liu in t v C06 i
vi nhng h s ngh cp CCCD mã vch ã thu nhn thc hin phê duyt, in th CCCD tr cho công dân.
Theo quyt nh ca Th tng Chính ph, d án sn xut, cp và qun lý CCCD s trin khai t nm 2020 - 2022 ti B Công
an, công an các tnh, TP và các qun, huyn, th xã vi tng mc u t là 2.696 t ng. Theo B Công an, th CCCD gn
chip in t có nhiu u im hn v bo mt, lu tr thông tin, to thun li và tin ích cho ngi s dng...
Th CCCD theo mã vch 2 chiu (loi có 12 s nh danh cá nhân) ã c cp cho khong 16 triu ngi dân ti 16 a phng.
Ngoài ra, ngi dân cng ang s dng mt s loi giy t tùy thân khác nh CMND 12 s và chng minh nhân dân 9 s.
Dù tm dng cp nhng các loi giy t này vn c s dng theo thi hn ã n nh trên th.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

