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s&d1t /SVHTT-VP 
V/v th?c hin tIch hcxp thông tin len 

CCCD gãn chip 
Ha Nói, ngày oW tháng 7 nám 2022 

KInh gui: Thu truOng các phông, ban, dan vj thuc SO. 

Thuc hién huOng dn cüa SO Ni vU t?i cong van s6 1959/SNV-CCHC 
ngây 08/7/2022 ye vic thvc hin dAng ky' xác thrc djnh danh din tü. 

SO Van hóa vâ Th thao Ha Nôi yêu cAu ThU tnrOng các phông, ban, dan vj 
thuôc SO thuc hiên các nhiêm vv sau: 

1. Tuyên truyn, thông báo, yeu cAu can bô, cong chüc, viên chüc, nguOi 
lao dng thuôc phông, ban, don vj minh mang theo CCCD gàn chIp; giây tO 
hocánh chUip the BHYT, Giay däng k xe ôtô; Giây phép lái xe, ...dên Cong 
an cap huyn vâ Cong an cap xä nai cu trU dé thvc hin däng k' xác thirc djnh 
danh din tfr hoán thành xong trutc ngáy 15/8/2022. Sau lchi dang k thành 
công, h thông së gUi tin nhän ye so din thoai cUa nguOi dUng. 

2. Báo cáo k& qua thuc hin (néu rO: s luqng, t5' 1 hoân thành, 1 do các 
truOng hqp chua hoán thánh) ye Van phông SO (qua bO ph4n Quân trj, d/c Duy: 
0?12366136, email: kythuat sovhtt(hanoi.gov.vn) truOc ngày 19/8/2022 dé 
tong hcip, báo cáo UBNID Thánh phO theo quy djnh. 

Yêu c&u ThU truOng cac phông, ban, don vj nghiêm tUc thçc hin./. 

Nol nhân: 
- Nhu trén; 
- Ban Giárn dOe SO; 
- PhOng TCPC (dé ph/hqp don dOe th/hin); 
- 0/c CVP SO; 
- BP Môt tha, Cong TTDT SO; 
- Luu: VT, Q.trjj,..— 
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