
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-KSTTHCNC 

 

V/v chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm 

cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn tỉnh.  

 

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2021 

 

 

     Kính gửi:  

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

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

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện dự án 

xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước 

công dân (CCCD) trên địa bàn toàn tỉnh; để huy động cả hệ thống chính trị, tăng 

cường tối đa các nguồn lực thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp trên địa 

bàn toàn tỉnh từ nay đến 30/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Công an tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để rà soát, thống kê, lập danh 

sách cụ thể số lượng người từ đủ 14 tuổi chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp trên 

địa bàn toàn tỉnh (cả thường trú và tạm trú) theo từng thôn, xóm, bản, làng, xã, 

phường, thị trấn, doanh trại, trường học, nhà máy, cơ quan, doanh nghiệp… 

- Nắm chắc cơ cấu, đặc điểm dân cư của từng địa bàn, trên cơ sở rà soát, 

lập danh sách có phương án bố trí, sắp xếp khoa học trong quá trình thu nhận hồ 

sơ cấp CCCD đạt hiệu quả cao nhất và người dân không phải chờ đợi lâu, theo 

phương châm “không để máy chờ người, không để người chờ máy”. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến từng khu phố, thôn, xóm, 

làng, bản… kết hợp công tác vận động quần chúng để huy động được nhân dân 

tự giác, tích cực đến làm CCCD. 

- Huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cấp CCCD trên địa bàn toàn 

tỉnh; thành lập các tổ cấp lưu động đến tận thôn, xóm, làng, bản để tiến hành thu 

nhận hồ sơ; thực hiện làm 03 ca tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ...); tối thiểu làm 18 tiếng/ 01 ngày thậm chí chia ca làm “xuyên 

đêm” nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và phục vụ nhân dân với tinh thần 

“chưa hết dân, chưa hết việc”. 

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời động viên CBCS; 

có phương án sắp xếp lực lượng, thời gian (chia ca, kíp) thực hiện phù hợp, 

khoa học, bảo đảm sức khỏe cho CBCS và nâng cao hiệu quả thu nhận hồ sơ cấp 

CCCD. 
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- Thành lập các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng trực 

tiếp phụ trách các địa bàn để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, động 

viên CBCS và kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá 

trình thực hiện để tham mưu, đề xuất tháo gỡ, giải quyết. 

- Phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tại địa 

phương và trung ương thường trú trên địa bàn, hệ thống tuyên truyền cơ sở thực 

hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời về nội dung triển khai cấp CCCD của lực 

lượng Công an trên toàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị nội dung tuyên truyền về ý 

nghĩa, sự cần thiết của việc làm thẻ CCCD gắn chíp để đề nghị các nhà mạng 

Vinaphone, Viettel, Mobifone... đăng tin nhắn tuyên truyền đến người dân. 

3. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền các tin, bài trên các ấn phẩm và 

phương tiện thông tin đại chúng về đợt cao điểm cấp CCCD cấp CCCD để tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần và thái độ của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để ủng hộ, chia sẻ và 

phối hợp lực lượng Công an trong thực hiện 02 Dự án, đặc biệt là việc thu nhận 

hồ sơ cấp CCCD. 

4. Sở Tư pháp 

Chỉ đạo phòng, ban tư pháp cấp huyện, cấp xã giải quyết hiệu quả, tạo 

điều kiện thuận lợi cho công dân trong công tác đăng ký, cải chính hộ tịch, điều 

chỉnh thông tin sai lệch trong các loại giấy tờ của công dân; phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng Công an trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 

(nhất là phiếu DC02), để công dân đủ điều kiện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ 

CCCD. 

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

- Yêu cầu 100% Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, 

lĩnh vực quản lý phải phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình thu nhận 

hồ sơ cấp CCCD. 

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách cán bộ, công nhân viên chức chưa được thu 

nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD gắn chíp; sắp xếp thời gian, công việc, phối 

hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD trước 

30/4/2021. 

- Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền về triển 

khai đợt cao điểm cấp CCCD cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh. 
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6. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu 

cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ, trọng tâm là kinh phí tuyên 

truyền; mua sắm máy móc, thiết bị; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm thêm 

các ca kíp ngoài giờ. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Huy động cán bộ thuộc các tổ chức đoàn thể của xã, cán bộ chủ chốt 

(trưởng thôn, công an viên, mặt trận, thôn đội trưởng, thanh niên, phụ nữ...) tại 

địa bàn cơ sở (thôn, xóm, làng bản...) tham gia hỗ trợ lực lượng Công an thực 

hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cấp thẻ CCCD lưu 

động trên địa bàn. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan với 

nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, địa bàn dân cư để tạo 

sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc phạm vi quản lý chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD khẩn trương phối 

hợp với lực lượng Công an để hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD trước 

ngày 30/4/2021. 

- Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an mua sắm, máy móc, thiết 

bị, bồi bưỡng cho các lực lượng tham gia đợt cao điểm cấp CCCD ở cơ sở. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 

ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời 

thông báo về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công an (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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