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V/v đẩy mạnh thực hiện
cấp căn cước công dân

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự
án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Trong thời qua, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các sở,
ngành, đơn vị, địa phương quyết liệt trong triển khai thực hiện cấp CCCD; Công
an các đơn vị trong tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, làm việc liên tục 24 giờ/ngày
và 7 ngày/tuần để thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD, nhân dân các dân tộc trên
địa bàn tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện cấp CCCD, đến thời điểm hiện tại đã
thu nhận được 226.728 hồ sơ, đạt 42% chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Tuy nhiên,
qua theo dõi tại một số địa phương trong nhiều ngày liên tục thực hiện chưa đạt
chỉ tiêu, tại một số khu vực khoảng thời gian sau 22h rất ít người đến làm CCCD
nên kết quả không đảm bảo tiến độ đề ra.
Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đến ngày
20/6/2021 sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị
xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 05/4/2021 của UBND
tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp
thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội
quán triệt, đôn đốc cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức,
người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và nhân dân tại địa phương mình chưa
làm thủ tục cấp CCCD thì khẩn trương đến các điểm cấp CCCD lưu động theo
thông báo của lực lượng Công an để thực hiện cấp CCCD. Đề nghị cán bộ, đảng
viên phải gương mẫu thực hiện cấp CCCD sau 22h hằng ngày, phải xem đây là
nhiệm vụ chính trị quan trọng và nghiêm túc thực hiện; tuyên truyển, vận động
gia đình, người thân và nhân dân tại nơi cư trú đi làm thủ tục cấp CCCD theo
thông báo của lực lượng Công an. Trước ngày 20/6/2021, yêu cầu 100% cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện
cấp CCCD.
3. UBND cấp xã tăng cường phối hợp với cơ quan Công an thực hiện:
+ Đẩy mạnh tuyên truyền về CCCD qua hệ thống truyền thanh cơ sở vào
các khung giờ (sáng, trưa, chiều, tối) trước và trong những ngày Tổ cấp CCCD
thực hiện thu nhận hồ sơ tại địa phương (tài liệu do Công an tỉnh cung cấp).
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+ Chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, đoàn thành
niên, phụ nữ phối hợp với Cảnh sát khu vực, Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng
nhà” tuyên truyền, vận động, mời người dân đến cấp CCCD. Rà soát, tuyên
truyền, hướng dẫn các hộ gia đình có người từ đủ 14 tuổi trở lên vắng mặt tại địa
phương (đi học tập, lao động tại địa phương khác, đi Trung Quốc lao động làm
thuê…) liên lạc với người thân để hướng dẫn đến các điểm cấp CCCD của Công
an nơi tạm trú để làm CCCD hoặc về địa phương nơi thường trú để cấp CCCD
trước ngày 20/6/2021.
4. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn
Công an các đơn vị, địa phương tập trung, huy động mọi nguồn lực, khắc phục
mọi khó khăn làm việc liên tục 24 giờ/ngảy và 7 ngày/tuần để sớm hoàn thành chỉ
tiêu cấp CCCD theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt,
triển khai thực hiện nghiêm túc. Địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu cấp
CCCD thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức
đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ban BT;
- Lưu: VT, TH3, NC1.
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