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Kính gửi:  

                                     - Công an huyện; 

                                     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

                  - UBND các xã, thị trấn. 
  

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-

TTg về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công 

văn số 03/UBND-PVHCC về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 

11/3/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu năm 2022 là hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch 

vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân 

trên cổng Dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân 

đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp 

tỉnh thực hiện được việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp. 

Theo kết quả thống kê, rà soát, trên địa bàn huyện Gia Viễn đã thu nhận 

được 95.296 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Trong đó số công dân cấp thẻ 

Căn cước công dân kết hợp đăng ký định danh điện tử là 439; được cấp thẻ Căn 

cước công dân gắn chíp điện tử nhưng chưa đăng ký cấp định danh điện tử là 

88.162. Để thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, sớm hoàn thành mục tiêu phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Công an huyện 

- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành 

mục tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân Việt 

Nam từ đủ 14 tuổi trở lên trong diện được cấp CCCD và cấp định danh điện tử (ĐDĐT) 

hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia năm 2022-2025 của Bộ Công an, Công 

an tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; phối hợp với các 

đơn vị tổ chức cài đặt, cập nhật phần mềm dữ liệu của hệ thống cấp CCCD và ĐDĐT; 

bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và yêu 

cầu cải cách hành chính cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an. Trong đó, tập 



2 

trung vào đội ngũ cán bộ, chỉ huy trực tiếp làm công tác cấp CCCD và ĐDĐT , chống 

quan liêu, gây phiền hà đối với tổ chức và công dân. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND 

các xã, thị trấn căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, các tài 

liệu có liên quan tổ chức biên soạn, nghiên cứu, bổ sung các nội dung về cấp thẻ CCCD 

và ĐDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn huyện để tuyên truyền, phổ biến, 

triển khai đến các tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đảm 

bảo tính thống nhất và hiệu quả. 

- Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác cấp, quản lý 

CCCD và cấp ĐDĐT. Cải tiến phương pháp làm việc, đảm bảo công tác cấp CCCD 

và ĐDĐT được chính xác, công khai minh bạch về trình tự, thủ tục thực hiện; giải 

quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của công dân có liên quan đến cấp thẻ 

CCCD và ĐDĐT theo quy định của pháp luật. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể tổ chức triển khai hiệu 

quả công tác tuyên truyền về cấp, quản lý CCCD và cấp ĐDĐT đảm bảo thường 

xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung văn bản liên quan; vị trí, tầm quan trọng, nội dung của 

dự án cấp, quản lý CCCD và cấp ĐDĐT, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD gắn chíp điện tử và cấp ĐDĐT 

đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao 

nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh tích 

cực xây dựng và tăng cường thời lượng phát sóng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của lãnh đạo, công tác phối hợp của các cấp, các ngành và nhân dân; thường xuyên 

đưa tin những kết quả triển khai thực hiện; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô 

hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện của đề án. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

 Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn việc cấp thẻ CCCD và cấp ĐDĐT 

đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang 

cư trú trên địa bàn. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện rà soát, có danh sách cụ thể để hướng 

dẫn việc cấp thẻ CCCD và cấp ĐDĐT đối với người cao tuổi; người có công với 

cách mạng; người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật. 

5. Phòng Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế 

phối hợp giữa Công an và Tư pháp trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và công 

tác đăng ký quản lý cư trú ban hành theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 

21/05/2020 của UBND huyện; chỉ đạo bộ phận tư pháp các xã, thị trấn tạo điều 
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kiện cho công dân đến đăng ký hộ tịch nhanh chóng, chính xác và đúng quy định 

của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Các cơ quan, đơn vị và đoàn thể 

- Tích cực phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, hội 

viên trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể của mình hiểu rõ chủ trương của Chính phủ, 

Bộ Công an về việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và cấp 

ĐDĐT trong công tác quản lý nhà nước; những lợi ích đem lại cho công dân khi thực 

hiện các giao dịch… 

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an rà soát, lập danh sách số cán bộ, 

công nhân viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, đoàn thể của mình có đủ điều kiện mà 

chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và cấp ĐDĐT để xây dựng phương án, 

huy động lực lượng phối hợp với lực lượng Công an thực hiện cấp thẻ CCCD gắn 

chíp điện tử và cấp ĐDĐT cho cán bộ, công dân viên, hội viên và người lao động. 

Động viên 100% cán bộ, công chức và người lao động đăng ký và được cấp ĐDĐT. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, nội 

dung của việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và cấp ĐDĐT… qua hệ thống truyền 

thanh ở cơ sở, tuyên truyền lưu động trong các buổi họp tổ dân phố, thôn, xóm và sinh 

hoạt các tổ chức quần chúng. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tiến hành 

rà soát, lập danh sách số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp thẻ CCCD 

theo từng thôn, xóm, phố (cả thường trú và tạm trú). Nắm cụ thể số nhân khẩu có mặt 

tại địa phương chưa cấp CCCD gắn chíp điện tử để phối hợp với lực lượng Công an 

xây dựng phương án cấp thẻ CCCD cho phù hợp với tình hình địa bàn; số vắng mặt 

tại địa phương, có địa chỉ cụ thể để trao đổi xác minh và hướng dẫn công dân cấp thẻ 

CCCD gắn chíp tại nơi tạm trú. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút 

ngắn thời gian cấp thẻ CCCD và cấp ĐDĐT các đơn vị báo cáo UBND huyện (qua 

Văn phòng HĐND và UBND huyện và Công an huyện) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Dương Đức Đằng 
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