
ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /UBND-VP
V/v tăng cường thu nhận hồ sơ cấp

Căn cước công dân gắn chíp điện tử,
định danh điện tử cho công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
 Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2022

              Kính gửi: 
                            - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
                            - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 
trên địa bàn tỉnh, trong đó Lực lượng Công an đã và đang nỗ lực, cố gắng, quyết 
tâm hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống sản 
xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử và định danh 
điện tử công dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo thông báo của Trung tâm dữ 
liệu Quốc gia về dân cư - Bộ Công an thì số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương còn phải thu nhận là 342.210 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp 
điện tử. Để tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, tiếp tục huy 
động sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các 
ngành, địa phương và toàn thể nhân dân trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ 
CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân góp phần thực hiện 
hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ, phấn đấu đến hết ngày 31/8/2022 hoàn 
thành việc thu nhận 342.210 hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 
cấp xã căn cứ danh sách công dân chưa được cấp CCCD gắn chíp do lực lượng 
Công an cung cấp yêu cầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, thôn, khu dân 
cư, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn, khu dân cư phát huy vai trò nòng cốt, 
thông qua sinh hoạt định kỳ để quán triệt triển khai và trực tiếp đến nhà công 
dân để tuyên truyền, vận động người dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà, rà từng người” giúp người dân hiểu được lợi ích của việc cấp CCCD 
gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân để đồng thuận thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ việc 
gửi tin nhắn trên hệ thống mạng đến toàn người dân; tăng cường phát thanh trên 
hệ thống loa với nội dung về lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp và cấp tài khoản 
định danh điện tử; tuyên truyền 2-3 lần/ngày vào các khung giờ sáng (5-7 giờ), 
trưa (11-12 giờ) hoặc chiều tối (18-20 giờ); đặc biệt là thông báo danh sách công 
dân chưa được cấp CCCD trên địa bàn qua hệ thống Đài truyền thanh cấp 
huyện, Đài phát thanh cấp xã để người dân biết, lắng nghe, hiểu và thực hiện đi 
làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử và định danh điện tử cho công dân.
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2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang 
phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu gương để đảm bảo yêu cầu 100% các 
trường hợp này phải được thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và 
định danh điện tử cho công dân (xong trước ngày 10/8/2022). 

3. Chủ tịch UBND cấp huyện giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem 
xét đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử của công dân năm 
2022 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá danh hiệu thi đua năm 
2022 đối với các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - 
xã hội...

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, quan trọng trong việc chuyển đổi 
số, công dân số của tỉnh nói riêng và chính phủ điện tử nói chung. Yêu cầu 
Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực 
hiện nghiêm túc đến các cơ quan, đơn vị cấp dưới, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên 
địa bàn quản lý. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện 
phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị địa 
phương, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
cấp huyện nếu kết quả thực hiện thấp; lơ là trong đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc. 
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo Chủ 
tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV Quảng.

CHỦ TỊCH

 Triệu Thế Hùng
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