ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ CÚ

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

Số: 453 /UBND-NC

Trà Cú, ngày 11 tháng 5 năm 2022

V/v tăng cường công tác phối hợp
thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công
dân và định danh điện tử theo Đề án
06 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Trưởng Công an huyện;
- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Uỷ ban nhân dân
huyện Trà Cú về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm
nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trà Cú, trong đó có chỉ tiêu 100% (36.389)
công dân trong độ tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.
Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn khi
được cấp thẻ CCCD, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng Công an
huyện, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Trưởng Công an huyện phân công lực lượng tổ chức cấp CCCD lưu động
và tại đơn vị; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các lực
lượng có liên quan thực hiện tốt công tác cấp CCCD và định danh điện tử cho công
dân.
2. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tốt với Công an huyện, Công
an các xã, trấn đi từng ngõ, gõ từng nhà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD đi thực hiện thủ tục cấp CCCD kết
hợp với tích hợp định danh điện tử.
- Phân công lực lượng tích cực phối hợp cùng Công an xã, thị trấn rà soát
nhân khẩu trên địa bàn chưa được cấp CCCD để vận động, mời đến địa điểm thu
nhận hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo đạt chỉ tiêu ít nhất 100 hồ sơ/ngày.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân
trong việc đăng ký giấy khai sinh, bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp
CCCD.
3. Tùy theo tình hình thực tế, tổ cấp CCCD của Công an huyện đến từng xã,
thị trấn để trao đổi, chọn địa điểm cấp CCCD và định danh điện tử. Thời gian cụ
thể Công an các xã, thị trấn báo cáo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để được chỉ
đạo, phối hợp.

Trưởng Công an huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện chỉ tiêu cấp CCCD
và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP; NC;
- Lưu: VT.
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