
 
 

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện. 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 1011/UBND-NC ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản 

lý Căn cước công dân trên địa bàn thành phố. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị Ban thường vụ Hội Nông 

dân các quận, huyện đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông 

dân tham gia làm Căn cước công dân, với các nội dung sau: 

1. Cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ mục tiêu của việc triển khai thực 

hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ, đây là quyền lợi của mỗi công dân, chủ trương lớn của Bộ Công an. 

2. Phối hợp với công an, ban ngành và chính quyền cùng cấp tăng cường tuyên 

truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và gia đình tranh thủ thời gian 

sớm nhất, đến các điểm cấp Căn cước công dân cố định hoặc lưu động trên địa bàn cư 

trú, để đăng ký làm Căn cước công dân, chú ý trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. 

Nhận được công văn này, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện 

tổ chức thực hiện theo nội dung trên. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*  

Số 664 – CV/HNDT 
Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân 

tham gia làm Căn cước công dân  

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Thường trực HND TPCT, 

- Lưu VT, Ban Xây dựng Hội. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Châu Nhân 
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