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

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KSTTHCNC 

 

V/v tiếp tục cấp thẻ CCCD gắn 

chíp điện tử cho công dân trong 

độ tuổi theo quy định trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng    năm 2021 

     Kính gửi:  

 - Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                        - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ 

của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân 

toàn tỉnh, “chiến dịch” xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư 

(DC) và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD) được triển khai 

nghiêm túc, khoa học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, 

cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và bảo đảm an ninh, trật tự 

trên địa bàn toàn tỉnh.  

Với quyết tâm chính trị cao độ trong thực hiện “chiến dịch”, bằng việc 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực từ 

tỉnh, đến cơ sở, chỉ trong thời gian ngắn (05 tháng), toàn tỉnh đã hoàn thành 

100% việc đánh số lại số hồ sơ hộ khẩu để phục vụ công tác quản lý (trên 1 triệu 

hộ, trên 4 triệu nhân khẩu); thu nhận được trên 2,5 triệu hồ sơ CCCD, trả được 

hơn 1 triệu thẻ CCCD cho nhân dân sử dụng. Những kết quả trên của tỉnh Thanh 

Hóa được Chính phủ, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, là một trong bốn địa 

phương của toàn quốc (Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định) hoàn 

thành vượt mức chỉ tiêu được giao và được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng 

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. 

Để phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động sự tham gia chủ 

động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương 

và toàn thể nhân dân để hoàn thành mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử 

cho hơn 1 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong diện được cấp thẻ CCCD 

còn lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc 

các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện Văn bản số 1613/UBND-

KSTTHCNC ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, tập trung vào các 

nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 
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1. Công an tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các cấp khẩn trương đồng bộ các 

biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; khắc phục tình trạng 

thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; 

bổ sung các trường thông tin “công dân mở rộng” trong CSDLQG về DC để 

làm giàu dữ liệu. Trước mắt phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, sau 

đó là phục vụ công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng chống tội phạm và 

chia sẻ, kết nối thông tin nội ngành, ngoại ngành; 

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, biểu mẫu, các trang 

thiết bị, bố trí đủ nguồn nhân lực phục vụ công tác CSDLQG về DC và cấp, 

quản lý thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. Phát huy tối đa các lợi thế có sẵn về con 

người, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị, hệ thống tàng thư để đẩy nhanh tiến độ 

tiếp nhận hồ sơ bảo đảm tiến độ đề ra; 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ 

CCCD lưu động cho số công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp CCCD, 

phấn đấu đến ngày 30/11/2021 hoàn thành việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử 

cho 100% nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên trong diện cấp CCCD đang cư trú trên 

toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu 

cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của 

công dân. Quá trình triển khai thực hiện công tác cấp thẻ CCCD phải chấp hành 

đúng các quy định của pháp luật, quy định của công tác phòng chống dịch, bảo 

đảm chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện; tuân thủ nghiêm các quy định, 

hướng dẫn của Bộ Công an và các cơ quan Y tế về cấp CCCD và phòng chống 

dịch Covid-19; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp 

trong việc triển khai, thực hiện; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất những khó khăn, 

vướng mắc, bảo đảm quá trình thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả; tổng hợp kết 

quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định. 

2. Sở Tư pháp  

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng 

cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, 

đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân 

khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân cập nhật, bổ sung, điều chỉnh 

thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất (khi đủ căn cứ), bảo đảm thông tin 

đầy đủ, chính xác và thống nhất để phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ 

liệu thông tin dân cư, đủ điều kiện làm thủ tục cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện 

tử. Những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc thì trao đổi với cơ quan Công an 

cùng cấp để thống nhất tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa 
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- Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD 

của Bộ Công an; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác cấp CCCD nhằm nâng 

cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý 

nghĩa của công tác cấp, quản lý CCCD; góp phần tích cực trong việc xây dựng 

Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, nâng 

cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc 

điểm của từng khu vực, địa bàn dân cư để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu 

cấp CCCD có gắn chíp điện tử là quyền và lợi ích chính đáng của công dân; 

khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân khác 

nhau nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành 

chính; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các 

giấy tờ tùy thân của công dân... tạo sự đồng thuận, hỗ trợ giúp các cơ quan chức 

năng, nhất là lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh có điều kiện thuận lợi 

đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học phối hợp lực 

lượng Công an cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền; rà soát, lập danh sách và 

phối hợp cấp lưu động CCCD đối với những học sinh trong độ tuổi làm CCCD 

mà chưa được cấp. 

 5. Sở Tài chính  

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương để tham mưu, 

hướng dẫn cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ thực hiện Dự án sản 

xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

6. Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và 

các Khu công nghiệp 

Đề nghị các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, Khu kinh tế, cụm làng 

nghề… trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp ngay với lực lượng Công an cơ sở rà 

soát, lập danh sách cán bộ, công nhân chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử 

để chuẩn bị các điều kiện, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

phối hợp với cơ quan Công an trong việc cấp CCCD lưu động tại đơn vị, doanh 

nghiệp theo quy định. 

7. Các sở, ban, ngành liên quan 

Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị Công an 

trong tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD nhưng 

chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử; phân công người đại diện cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan Công an trong việc cấp CCCD lưu 

động tại đơn vị mình; cung cấp tài liệu, kiểm soát cán bộ của đơn vị tránh nhầm 

lẫn người và thông tin trong quá trình cấp CCCD lưu động. 
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8. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị 

để triển khai thực hiện Dự án, nhất là phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp 

thực hiện công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa 

thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch để hoàn thiện thông tin công dân trong 

CSDLQG về DC làm căn cứ để cấp thẻ CCCD;  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Công an 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD 

lưu động trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra;  

- Cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực 

lượng tham gia thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD theo quy định. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; 

giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện trong 

toàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                            
- Như trên (các đơn vị có trong VB); 

- Văn phòng Chính phủ (để BC); 

- Bộ Công an (để BC); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (để BC); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC.                                                                      

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
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