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Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1368/QĐ-

TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công 

dân (CCCD), đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây 

dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đặc biệt, 

mục tiêu quan trọng nhất là tạo điều kiện cho công dân thực hiện các giao dịch 

hành chính được thuận tiện, nhanh chóng nhất và tiết kiệm thời gian, chi phí 

trong thời kỳ công nghệ số, chính phủ điện tử. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng 

Nam phải hoàn thành việc cấp hơn 1,3 triệu CCCD cho công dân trên địa bàn 

tỉnh trước ngày 01/7/2021. Để thực hiện hiệu quả Dự án theo chỉ đạo của Chính 

phủ; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức quán triệt cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, người 

lao động và các tầng lớp Nhân dân biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án sản 

xuất, cấp, quản lý CCCD; xác định việc triển khai thực hiện Dự án này là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm góp phần xây dựng thành 

công Chính phủ điện tử. 

2. Công an tỉnh chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo triển 

khai thực hiện hiệu quả công tác cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo phải đạt chỉ tiêu cấp hơn 1,3 triệu thẻ CCCD trước ngày 01/7/2021. Tham 

mưu, chủ trì và hướng dẫn các ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ khi tham 

gia hỗ trợ cho các tổ cấp căn cước công dân trên địa bàn.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của Dự án sản 

xuất, cấp, quản lý CCCD; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án nhằm nâng cao 

nhận thức của toàn dân về vai trò, ý nghĩa của công tác cấp CCCD, 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. Chỉ đạo các cơ quan thông tin cấp huyện, cấp 

xã phối hợp với lực lượng Công an địa phương tổ chức tuyên truyền, thông báo 
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trên các phương tiện truyền thông về thời gian, địa điểm thực hiện cấp CCCD 

trên địa bàn. 

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, đảm bảo các nguồn kinh 

phí phục vụ công tác thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn 

tỉnh theo quy định. 

5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng 

phối hợp với Công an cơ sở tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện 

cấp CCCD; đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an trong việc cấp CCCD 

lưu động tại cơ quan, đơn vị mình. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện Dự án, 

nhất là phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn 

thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin. Quan tâm hỗ trợ kinh phí và các điều kiện 

cần thiết khác phục vụ công tác cấp thẻ CCCD đảm bảo đúng tiến độ đề ra.  

7. Đề nghị Liên Đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn thông 

báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn về chủ trương của UBND tỉnh trong việc 

thực hiện "Chiến dịch cấp căn cước công dân " trên địa bàn tỉnh; chủ động phối 

hợp với lực lượng Công an để được tổ chức cấp CCCD ngay tại đơn vị mình và 

bố trí thời gian, tạo điều kiện cho người lao động được làm thủ tục cấp căn cước 

công dân. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ, Đoàn thanh niên chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng và tăng 

cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp vận động đoàn thể, hội 

viên và Nhân dân tham gia "Chiến dịch cấp căn cước công dân " trên địa bàn 

tỉnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền 

và nghĩa vụ công dân trong việc cấp CCCD, vận động Nhân dân đến làm CCCD 

đúng thời gian, địa điểm được thông báo. Phân công, bố trí Đoàn viên, hội viên 

hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục 

CCCD.  

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện 

của các đơn vị, địa phương và đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch cấp căn cước công dân" 

trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBMTTQ VN tỉnh (phối hợp); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP;                                       

- Lưu VT, NC, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

[daky] 
Lê Trí Thanh 

 


		2021-03-22T14:58:01+0700
	Việt Nam
	Lê Trí Thanh<thanhlt@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-22T14:58:13+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




