
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-CA 

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự 

án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD 

trên địa bàn huyện 

Cẩm Thủy, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

  

Kính gửi:  

- Trưởng Công an huyện 

 - Giám đốc Trung tâm VHTT, thể thao & du lịch; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 

 Trong thời gian qua, với tinh thần khắc phục khó khăn, vướng mắc, vừa 

làm vừa rút kinh nghiệm, các lực lượng thuộc Công an huyện đã tập trung ngày 

đêm để phấn đấu hoàn thành yêu cầu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho trên 

93.000 công dân đủ điều kiện cấp CCCD trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 

03/5/2021, Công an huyện đã hoàn thành thu nhận hồ sơ CCCD đối với 63.470 

trường hợp (đạt 68%), hiện còn 29.706 trường hợp chưa được làm hồ sơ cấp 

CCCD gắn chíp điện tử.  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an 

tỉnh về việc phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác thu nhận hồ sơ cấp 

CCCD; Để đảm bảo hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 100% 

công dân trên địa bàn trong độ tuổi quy định, thực hiện xong trước ngày 

23/5/2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành có 

liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Công an huyện: 

Tập trung tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cho 

100% công dân thuộc diện theo quy định; đồng thời đẩy mạnh xử lý hồ sơ 

CCCD sau khi thu nhận để hoàn trả CCCD phục vụ cho các giao dịch dân sự, 

đảm bảo quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân 

 2. Trung tâm VHTT, thể thao & du lịch: 

Tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an huyện xây dựng các tin bài 

phản ánh về kết quả triển khai, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội đối với 

dự án nêu trên, đặc biệt là ghi nhận những những cố gắng, nỗ lực phục vụ nhân 

dân của lực lượng Công an. 

 3. UBND các xã, thị trấn:  

 - Hiện nay, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD đã thực hiện cơ bản xong với 

"đối tượng dễ", lực lượng Công an đang tập trung thực hiện đối với "đối tượng 

khó" (người cao tuổi, già yếu, bệnh tật, người hạn chế khả năng đi lại; người đi 

học tập, lao động, chữa bệnh… ngoài địa bàn huyện, địa bàn tỉnh; một bộ phận 
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có tâm lý "ngại", chưa muốn làm CCCD). Do đó yêu cầu Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục phối hợp Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn và các đoàn thể đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, thông qua các hội nghị nhân dân, thông qua người 

có uy tín, hệ thống loa truyền thanh của thôn, tổ dân phố… để nâng cao nhận 

thức trong cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; tích cực vận 

động nhân dân đến các điểm làm CCCD (điểm cố định hoặc điểm lưu động gần 

nhất) để được phục vụ nhanh chóng, thuận lợi. 

 - Tập trung chỉ đạo các thôn, tổ dân phố phối hợp với ban công tác mặt 

trận, các đoàn thể thôn, tổ dân phố, các tổ an ninh xã hội… phân công thành 

viên (theo địa bàn phụ trách) đến từng hộ gia đình rà soát, thống kê, lập danh 

sách các trường hợp thuộc diện cấp CCCD gắn chíp điện tử nhưng hiện nay 

chưa được làm CCCD. Việc rà soát phải cụ thể, chính xác theo biểu mẫu kèm 

theo để phục vụ cho việc làm, cấp CCCD cho các trường hợp công dân trên địa 

bàn đang còn tồn đọng, từ đó đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và hướng tới xây 

dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới. Thời gian gửi báo cáo hoàn thành 

trước ngày 07/5/2021 (qua Đội QLHC về TTXH - Công an huyện). 

 - Hiện nay, lực lượng Công an đang bước vào giai đoạn 2 (giai đoạn tăng 

tốc), chính vì vậy sẽ cử các tổ lưu động trực tiếp đến làm CCCD tại các thôn, tổ 

dân phố phục vụ cho công dân là người cao tuổi, già yếu, bệnh tật, người hạn 

chế khả năng đi lại v.v…, người chưa có điều kiện đến làm CCCD trong giai 

đoạn 1, do đó các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các thôn, tổ dân phố phối hợp tốt 

với lực lượng Công an chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cấp thẻ 

CCCD lưu động trên địa bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành đúng 

tiến độ đề ra. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- PV01, PC06 - CAT; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- UBMTTQ & các đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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