
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:          /UBND-CAH
V/v tăng cường thực hiện Đề án số 06, 
cấp thẻ Căn cước công dân và tài khoản 

Định danh điện tử

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

Gia Lộc, ngày      tháng 6 năm 2022

  
            Kính gửi: 

         - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
         - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030, (gọi tắt là Đề án 
06). Trong thời gian qua, các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, 
thị trấn đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đã bước đầu đạt được một số kết 
quả nhất định; tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như việc chỉ đạo chưa thật 
sự quan tân và còn chung chung, chưa rõ nét, cụ thể, nhiều chỉ tiêu chưa đạt được 
theo tiến độ kế hoạch.  

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, công tác cấp thẻ Căn cước công dân 
(CCCD) và tài khoản Định danh điện tử (ĐDĐT) hoàn thành đúng chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 
huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội 
dung sau:

1. Công an huyện:
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 06 theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an; đảm bảo đến ngày 25/12 /2022 toàn thể công 
dân trên địa bàn huyện từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn huyện được 
cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn 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 thông tin 
đầy đủ, chính xác để phục vụ việc cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT.

- Phát huy tối đa nguồn lực cán bộ, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị, hệ thống 
tàng thư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng bước tiếp nhận hồ sơ nhằm đảm 
bảo tiến độ đề ra. Chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả các máy móc, thiết bị phục 
vụ cho thực hiện cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch, lịch cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT tại các 
xã, thị trấn kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính; phối hợp các cơ 
quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ 
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chức cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT lưu động cho số công dân trong diện cấp 
đảm bảo thuận lợi nhất cho công dân về thời gian, địa điểm.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin:
 Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 
các tổ chức, doanh nghiệp, công dân từ nay đến hết năm 2022 phải cấp thẻ CCCD 
và tài khoản ĐDĐT; cài đặt, sử dụng, thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng 
VNEID (dịch vụ lưu trú, căn cước công dân, thanh toán điện tử và các dịch vụ 
khác) góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người dân, doanh 
nghiệp từ việc giải quyết các thủ tục hành chính vào dịch vụ công trực tiếp, thủ 
công sang sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số trực tuyến và hoàn thành các chỉ 
tiêu, mục tiêu của Đề án 06 trên địa bàn huyện.  

3. Phòng Tư pháp: 
Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo ngành Tư pháp các xã, thị trấn tham mưu 

UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký 
khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch…) để tạo 
thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời 
gian sớm nhất để đủ điều kiện làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp và định 
danh điện tử. Đảm bảo đủ vật tư, biểu mẫu phục vụ cấp các giấy tờ có liên quan 
đến hộ tịch cho công dân.

4. Đài truyền thanh huyện:
Phối hợp với Công an huyện, Phòng VHTT biên tập các bài tuyên truyền và 

thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh (chuyển tiếp các bài của truyền 
thanh huyện và phối hợp với Công an các xã, thị trấn biên tập các bài truyền thanh 
gắn với đặc điểm, đặc thù từng xã, thị trấn liên tục phát trên hệ thống đài truyền 
thanh xã, thị trấn).

Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; quyền, trách nhiệm và 
nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực 
hiện Đề án 06 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp 
nhân dân về vai trò, ý nghĩa và yêu cầu công dân từ nay đến cuối năm 2022 phải đi 
cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT, góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính 
phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Phối hợp với Công an huyện lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án 06, cấp 

thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT, dự trù, tham mưu UBND huyện cấp kinh phí cho 
thực hiện Kế hoạch.

6. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan khác: 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, vận động cán bộ công chức, hội viên của đơn 

vị mình cũng như người thân từ nay đến cuối năm 2022 phải, đến các địa điểm tổ 



3

chức tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT, phục vụ 
chuyển đổi số Quốc gia.

 Cử người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với Công 
an các xã, thị trấn trong việc rà soát lập danh sách cán bộ của đơn vị mình đề nghị 
làm thủ tục cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT.

7. UBND các xã, thị trấn: 
Chủ trì và chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND huyện trong việc 

tuyên truyền, vận động 100% công dân đi cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT theo 
Kế hoạch và lịch của Công an huyện xây dựng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, nghành đoàn thể, các thôn, 
khu dân cư của xã, thị trấn, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an các xã, 
thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động  tới từng hộ gia đình 
và vận động cá biệt đối với công dân chưa được cấp thẻ CCCD và tài khoản 
ĐDĐT, yêu cầu phải đi cấp thẻ CCCD và tài khoản ĐDĐT; vận động doanh 
nghiệp nhân dân hưởng ứng và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng 
điện tử và các sản phẩm số, dịch vụ số như: kê khai thuế điện tử, khai báo lưu trú 
trực tuyến, đăng ký dịch vụ công trực tuyến,…

Hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phục vụ thực hiện Đề án số 06 và công tác 
cấp CCCD và ĐDĐT lưu động trên địa bàn đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành 
theo Kế hoạch trước ngày 25/12/2022.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn 
thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và phải chịu 
trách nhiệm về kết quả tiến độ thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền vận động công dân 
trên địa bàn cơ quan, đơn vị mình lên làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp và Định 
danh điện tử.

Nơi nhận: 
- Như trên; (để thực hiện)
- Thường trực Huyện uỷ;          (để báo cáo)
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện; (để chỉ đạo)
- Lưu: VT (UBND huyện), CAH.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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