CÔNG AN TỈNH GIA LAI
CÔNG AN HUYỆN ĐAK ĐOA

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phtic

Đak Đoa, ngày

Số: 4^/C AH-QLHC

tháng 01 năm 2021

V/v thông báo ngưng cấp CMND 9
số và triển khai cấp CCCD gắn chip
điện tử trên toàn huyện

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND - ƯBND huyện;
- Trung tâm Vãn hóa - Thông tin - Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công an các xã, thị trấn;

Thực hiện Công văn số 102/CAT-PC06 ngày 25/01/2021 cúa Công an tinh
Gia Lai về việc ngưng cấp Chứng minh nhân dân 9 số và triển khai cấp Căn cước
công dân gắn chip điện tử trên toàn tỉnh. Công an huyện thông báo đến các cơ
quan, đơn vị, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện những nội dung như sau:
1. Từ ngày 22/01/2021, Công an huyện Đak Đoa thông báo dừng tiếp nhận
hồ sơ cấp CMND đế chuyến sang cấp thẻ CCCD có gan chip điện tử trên toàn địa
bàn huyện Đak Đoa.
2. về thu lệ phí cấp CCCD

- Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 đến hết ngày
31/6/2021 bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TTBTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,
nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD. Do đó, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến
hết ngày 31/6/2021, mức thu lệ phí CCCD như sau:
+ Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang thẻ CCCD: 15.000
đồng/thẻ CCCD.
+ Đối thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về
họ, chữ đệm, tên; đặc điếm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót
về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ CCCD.

+ Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD được trở lại quốc tịch Việt Nam
theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

* Ghi chú: Chưa bao gồm lệ phí trả thẻ CCCD tại nhà đối với công dãn có
nhu cầu. Mức phí trên thực hiện theo biểu phí quy định của đon vị chuyến phát
và do công ty thực hiện nhiệm vụ chuyến phát thu.
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- Chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp CCCD được thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD.
Đề nghị Vãn phòng HĐND và UBND huyện; ủy ban nhân dân các xã, thị
trân; Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao huyện, Công an các xã, thị trấn phối
họp thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các
tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện./í

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các CO' quan đon vị thuộc huyện;
- Đ/c Trưởng CAH (báo cáo);
- Các đ/c Phó trưởng CAH (theo dõi, chì đạo);
- Các đội nghiệp vụ CAH (theo dõi);
- Lưu; VT, QLHC.
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