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DỰ THẢO

CHỈ THỊ
Về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước
công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn
cước công dân (sau đây gọi tắt là Dự án). Bộ Công an - Cơ quan chủ quản Dự án
đã quyết liệt triển khai xây dựng hệ thống căn cước công dân (CCCD) thống nhất
trên toàn quốc và đang tiến hành “chiến dịch” cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử
với mục tiêu đến ngày 01/7/2021, sẽ hoàn thành việc cấp tối thiểu 50 triệu thẻ,
góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng tới
xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nền kinh tế số.
Trên địa bàn tỉnh Nam Định, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân triển khai
thực hiện “chiến dịch” và thành lập các tổ cấp CCCD có gắn chíp điện tử lưu
động đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố, thôn, xóm;
cấp thẻ CCCD 04 ca/ngày, bắt đầu từ 6h00’ sáng, kể cả ngày thứ bẩy, chủ nhật,
ngày nghỉ lễ; phấn đấu đến 15/6/2021 hoàn thành cấp tối thiểu 1.126.200 thẻ cho
công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.
Để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hoàn thành mục tiêu cấp Căn cước công
dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước về dân cư, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các
nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình
thức, nội dung phong phú đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng
lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của việc cấp thẻ CCCD
gắn chíp điện tử; đồng thời cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn của lực
lượng trực tiếp thực hiện công tác cấp CCCD, đảm bảo hoàn thành “chiến dịch”
theo đúng tiến độ, mục tiêu đã đề ra. Từ đó để các cơ quan, tổ chức và toàn thể
nhân dân đồng thuận từ nhận thức đến thực hiện, giúp các cơ quan chức năng, lực
lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp thẻ
CCCD có gắn chíp điện tử.
2. Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu Ủy
ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch
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(thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, đăng ký khai tử...) cho công dân
khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho
công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm
nhất, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc cấp thẻ
CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân.
3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thành phố
tập trung lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, làm cả ngày nghỉ lễ, thứ bẩy, chủ
nhật để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD,
phấn đấu đạt mục tiêu đề ra; trong đó phân bổ chỉ tiêu cho địa bàn, là một trong các
tiêu chí chấm điểm thi đua của các đơn vị, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ có hành
vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp CCCD theo đúng quy định.
4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh căn cứ các quy định của
pháp luật, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ công
tác cấp CCCD có gắn chíp điện tử, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phục vụ nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Nam Định, các cơ quan thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với lực
lượng Công an tích cực xây dựng và đăng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục,
căng treo pano, khẩu hiệu… tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thẻ
CCCD gắn chíp điện tử; sự quan tâm chỉ đạo và công tác phối hợp của các cấp,
các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện công
tác này; kết quả triển khai thực hiện “chiến dịch”; những tập thể, cá nhân tiêu
biểu, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện “chiến dịch”. Tăng cường
thời lượng phát sóng các bản tin, phóng sự tuyên truyền về việc cấp thẻ CCCD
gắn chíp điện tử trên hệ thống phát thanh, truyền hình của tỉnh và các địa phương.
6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng đối với các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cấp CCCD trên địa
bàn tỉnh.
7. Bưu điện tỉnh, VNPT tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh các
điều kiện về kỹ thuật, trang thiết bị, đường truyền phục vụ công tác cấp CCCD.
8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc
thẩm quyền quản lý và người dân về quyền lợi và nghĩa vụ, tích cực đi làm CCCD
theo thời gian, địa điểm do cơ quan Công an thông báo; đồng thời đảm bảo các
điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện, nước, ánh sáng...), phối hợp với lực lượng Công
an tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã tuyên
truyền việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử trên hệ thống truyền thanh xã, cán bộ
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làm công tác hộ tịch tích cực tạo điều kiện cho nhân dân khi có thay đổi thông tin
hộ tịch; đồng thời quan tâm hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an cùng cấp để
phục vụ công tác cấp CCCD hoàn thành đúng tiến độ.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Liên
đoàn lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt
chẽ với các ngành, các cấp chính quyền và lực lượng Công an trong công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các
chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực đồng thuận,
hưởng ứng, cung cấp, khai báo thông tin và đi làm CCCD theo thời gian, địa điểm
do cơ quan Công an thông báo.
Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này;
báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo
dõi, chỉ đạo.
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp tình hình, kết quả
thực hiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V01, C06);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VP1, VP8,
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