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-Lisu: VT, PVO1. 

ThuQng tá Phan Thành Ba 

KT. GIAM DOC 
lAM DOC 

BQ CONG AN 
CONG AN T!NH LA! CHAU 

S:191 /CAT-PVO1 
V vic thông báo ljch phát song L 
khai tnrclng h thng Ca s& di~ 1iu 
quc  gia v dan cu vã  cp CCCD 

HOA TOCI 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Dr do - Hnh phñc 

Lai Châu, ngày 23 tháng 02 nám 2021 

Kinh gtri: 
- Lãnh dio cac Sâ, ban, ngành doàn the tinh; 
- UBND các huyn, thành phô. 

Thuc hiên K hoach s 29/KH-BCA-006 ngày 24/01/2021 cüa B Cong 
an, K hoach 442/KH-CAT-PCO6, ngày 18/02/2021 cüa Cong an tinh ye vic To 
chirc Hi nghi trirc tuyn L khai truang H thng Ca sà dü 1iu quc gia v dan 
cu và H thng San xut, c.p và quàn l Can cithc cong dan. Cong an tinh dã có 
Gi.y mi các sâ, ban, ngành là thành viên Ban chi dao  896 tinh. Tuy nhiên do 
ânh huing cña tInh hInh djch bênh COVID- 19, Ban t chirc thu g9n thânh phân 
dai biu tham du Hôi nghi, d nghi các sâ, ban, ngành hüy bö Giây mi ngày 
22/02/2021 cüa Cong an tinh. 

Bui L khai trixang H thng Ca si dü lieu quc gia v dan cu' và H 
thng San xut, cp và quân l Can cuac Cong dan së duçic truyn hInh trirc tip 
trên truyn hInh qua kênh ANTV và VTV8 vào hi 14h00' ngày 25/02/2021. Dê 
tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cña các co quan, dan vj và nhân dan v vj trI, 
nghTa, thm quan trçng dC bit cüa vic xây dirng Ca s& dü lieu  quc gia v 

dan cu và H thng San xut, cp và quân 1 Can cuoc cOng dan, Cong an tinh 
Lai Châu thông báo, kInh d nghj lãnh dao cac dan vj tO chrc cho Can b, cong 
nhân viên don xem Chuang trInh truyn hInh. 

Xin trân trong cam an sir quan tam, ph& hçp cüa các dng chI./. 
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