
                            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, đến thời điểm hiện tại đã 

thu nhận được 460.742/537.180 hồ sơ CCCD đạt 85,77 %. Tuy nhiên, qua theo 

dõi tại một số địa phương trong nhiều ngày liên tục kết quả thực hiện rất thấp, chưa 

đạt chỉ tiêu, không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Để hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung 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 CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Các sở, ngành, lực lượng vũ trang, UBND cấp huyện, cấp xã, các tổ 

chức chính trị xã hội rà soát, 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 theo thông báo của lực lượng Công an để thực hiện thu nhận hồ sơ cấp 

CCCD; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân tại nơi cư trú 

chưa làm thủ tục cấp CCCD thì khẩn trương đến các điểm cấp CCCD theo thông 

báo của lực lượng Công an để thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD; yêu cầu 100% 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán 

bộ chiến sỹ Công an, Quân đội thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD trước ngày 

20/6/2021 (phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và nghiêm túc thực 

hiện). 

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. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v đẩy mạnh các biện pháp để 

hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn 
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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” để tuyên truyền, vận động số người có mặt tại địa phương chưa làm thủ tục 

cấp CCCD đến thu nhận hồ sơ cấp CCCD khi có thông báo. Tuyên truyền, hướng 

dẫn gia đình thông báo cho số người vắng mặt về địa phương làm CCCD hoặc 

hướng dẫn đến Công an nơi tạm trú, lưu trú để làm thủ tục cấp CCCD trước ngày 

20/6/2021. 

4. Công an các đơn vị trong tỉnh có phướng án cụ thể, bố trí đủ quân số, 

máy móc, tiếp tục làm việc 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần để thực hiện thu nhận hồ sơ 

cấp CCCD. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước 20/6/2021 theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

5. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 khi cấp CCCD theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và 

UBND các cấp. 

6. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh (Vinaphone, Viettel, 

Mobiphone) hỗ trợ gửi tin nhắn miễn phí tới nhân dân để tuyên truyền, thông báo 

về thủ tục, thời gian, địa điểm cấp CCCD. 

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; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- BBT; 

- Lưu: VT, TH3,4, NC1. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Trịnh Xuân Trường 
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