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THÔNG BÁO 

Thời gian cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử  

trên địa bàn huyện Cao Lộc (Từ ngày 24/8/2022 đến 31/8/2022) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-CAH ngày 31/3/2022 của Công an huyện 

Cao Lộc về cấp thẻ CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện 

Cao Lộc. Để đảm bảo cấp thẻ CCCD và định danh điện tử đầy đủ cho công dân 

trên địa bàn huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Cao Lộc thông báo 

như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Thời gian: 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 00 phút, từ ngày 24/8/2022 đến 

31/8/2022. 

1.2. Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Cao Lộc, địa chỉ: 

Số 133, Đường 3 - 2, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.  

2. Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện: chỉ đạo các bộ phận liên 

quan hỗ trợ, hướng dẫn công dân khi đến làm CCCD trong và ngoài giờ hành chính. 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân tuyên truyền 

phối hợp, thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện (B/cáo); 

- UBMTTQ Việt Nam huyện,  

  các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 
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CHÁNH VĂN PHÒNG  

Hứa Anh Tuấn 
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