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Về việc tuyên truyền, phối hợp
triển khai cấp Căn cước công dân
trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 338/UBND-NC về
việc tổ chức tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân
trên địa bàn tỉnh.
Để đảm bảo việc triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân (viết tắt
CCCD) trên địa bàn tỉnh, huyện đạt hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần nâng cao
hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống
tội phạm theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho
công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, hướng
tới xây dựng Chính phủ điện tử. Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị:
1. Các cơ quan, ban ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Đoàn thể
huyện:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của
việc triển khai, thực hiện cấp CCCD, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ
chức trong việc phối hợp thực hiện chủ trương cấp thẻ CCCD thay thế Chứng
minh nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình triển
khai Kế hoạch cấp CCCD, đặc biệt góp phần hoàn thành đợt cao điểm cấp
CCCD từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 trên địa bàn tỉnh, huyện.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là cấp cơ sở phối hợp lực
lượng Công an rà soát, thống kê lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, học
sinh, sinh viên... trong độ tuổi cấp CCCD; bố trí địa điểm cấp CCCD lưu động
và huy động lực lượng phối hợp thu nhận hồ sơ cấp CCCD khi có yêu cầu. Chủ
động phối hợp cơ quan Công an giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo
của công dân có liên quan den CSDL quốc gia về dân cư và CCCD theo quy
định của pháp luật.
2. Công an huyện
- Tập trung tối đa lực lượng, thiết bị triển khai thực hiện công tác cấp

CCCD đảm bảo hiệu quả, chính xác, đúng quy định và tiến độ được giao. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến
công tác cấp, quản lý CCCD và xây dựng Cơ sở DLQG về dân cư theo thẩm
quyền cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và người dân; hoàn thành việc thu
thập, nhập liệu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư; khắc phục thông
tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch, đảm bảo 100% công dân thường trú trên địa
bàn có đầy đủ thông tin, chính xác để phục vụ việc cấp thẻ CCCD.
- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, UBND cấp xã chuẩn bị
các điều kiện cần thiết và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động cho công
dân trong diện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục
vụ nhu cầu chính đáng của công dân. Quá trình triển khai thực hiện, phải chấp
hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ,
nhanh chóng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các
cấp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan.
3. Phòng Tư pháp
- Phối hợp cơ quan Công an huyện giải quyết nhanh chóng các tồn tại,
vướng mắc, sai sót thông tin trong giấy tờ của công dân, bảo đảm thống nhất
giữa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu cư trú và CCCD. Báo cáo với UBND huyện, Sở Tư
pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ
tịch đối với các trường hợp đặc biệt.
- Hướng dẫn Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã việc cấp các loại giấy
tờ liên quan đến thông tin về hộ tịch (khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cải
chinh thông tin hộ tịch... ) đúng quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho công dân
trong bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất để đủ điều
kiện làm thủ tục cấp CCCD.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện
chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND
các xã, thị trấn thường xuyên xây dựng và đăng tải các tin, bài, phim phóng sự
tuyên truyền về việc cấp CCCD trên địa bàn huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo, công
tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và Nhân dân, kết quả, tiến độ
triển khai thực hiện trên hiện việc cấp CCCD trên các phương tiện truyền thanh,
Cổng/Trang thông tin điện tử huyện, xã. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự
đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân góp phần trong việc
xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học
phối hợp lục lượng Công an cơ sở rà soát, lập danh sách và hỗ trợ các điều kiện
cần thiết để cấp CCCD lưu động đối với những học sinh, sinh viên và giáo viên
trong độ tuổi làm CCCD mà chưa được cấp.
6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:
Chủ động phối hợp Công an huyện tổ chức cấp CCCD cho lực lượng
đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo

quy định của Luật căn cước công dân.
7. UBND các xã, thị trấn:
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ
thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện
quyền và nghĩa vụ trong cấp CCCD. Chỉ đạo các ngành xã phối hợp chặt chẽ với
lực lượng Công an thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, cũng như tổ
chức cấp CCCD.
Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các ngành, đoàn
thể, địa phương kịp thời phản ánh trực tiếp hoặc bằng văn bản về Công an huyện
(qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, ban
ngành, địa phương triển khai hiệu quả công tác cấp CCCD, bảo đảm tiến độ yêu
cầu đề ra; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Công an tỉnh theo
quy định./.
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