
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH  

Số:      /UBND-VP7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Ninh Bình, ngày    tháng 3 năm 2021      

V/v tăng cường tuyên truyền, 

phối hợp phục vụ công tác cấp thẻ 

Căn cước công dân 

 

 

   
 

 Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Ngày 25/02/2021, Bộ Công an đã khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là dấu mốc  

có vai trò hết sức quan trọng, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động quản lý 

nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và phục vụ mục tiêu xây dựng 

Chính phủ điện tử, trong đó có mục tiêu đến ngày 01/7/2021 sẽ cấp được 50 triệu 

thẻ Căn cước công dân trên toàn quốc.  

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 802.397 người từ đủ 14 tuổi trở lên 

chưa được cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Công an tỉnh đã bố trí       

27 Tổ công tác, gồm 09 Tổ cấp Căn cước công dân cố định tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, Trung tâm một cửa liên thông huyện Hoa Lư và địa điểm              

tiếp công dân của Công an các huyện, thành phố còn lại; 18 Tổ cấp Căn cước công dân 

lưu động tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 

tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân 15 giờ/ngày (từ 07h00 - 22h00).  

Nhằm bảo đảm tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố: 

1. Xác định việc cấp thẻ Căn cước công dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng 

ngành Công an mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị và      

toàn dân trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử. Tập trung chỉ đạo, triển khai 

và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc cấp thẻ Căn cước công dân,          

đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng                 

tích cực của toàn dân. 

2. Huy động, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

đi làm Căn cước công dân (kể cả ngoài giờ hành chính); chú ý tuyên truyền, vận động 

người dân đến các địa điểm cấp Căn cước công dân cố định để làm thủ tục,                 
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thông báo rộng rãi để những trường hợp không có điều kiện đi lại đến các điểm cấp 

Căn cước công dân lưu động theo thông báo của cơ quan Công an.  

3. Phối hợp đảm bảo các điều kiện về địa điểm, điều kiện vật chất phục vụ 

các Tổ cấp Căn cước công dân lưu động và người dân đến làm Căn cước công dân 

đối với những nơi được lựa chọn để làm điểm cấp Căn cước công dân lưu động. 

4. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

tuyên truyền, thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thành phần, 

đối tượng được cấp Căn cước công dân trong từng ngày để người dân biết và đến 

làm Căn cước công dân, bảo đảm năng suất của từng Tổ cấp Căn cước công dân lưu động. 

Huy động tối đa lực lượng phục vụ cấp Căn cước công dân để bảo đảm chất lượng, 

tiến độ công việc. 

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm một cửa liên thông 

cấp huyện (nơi đã bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ Căn cước công dân) tổ chức tiếp 

công dân thêm ngày thứ Bảy để phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước         

công dân cho nhân dân từ nay đến ngày 01/7/2021. 

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương 

tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong 

việc cấp thẻ Căn cước công dân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phục vụ 

công tác cấp Căn cước công dân như: Huy động, đôn đốc cán bộ, nhân dân đi làm 

Căn cước công dân, hỗ trợ bàn ghế, vật chất cho các Tổ cấp Căn cước công dân         

lưu động; phân công lực lượng hỗ trợ ổn định trật tự, trông xe, hướng dẫn người dân 

đến làm Căn cước công dân... 

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động tối đa các lực lượng 

ở cơ sở, nhất là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm, bảo vệ dân phố, 

công an xã bán chuyên trách, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh...       

tham gia tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương và tích cực, chủ động        

làm thẻ Căn cước công dân. 

Giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục C06, Bộ Công an; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP7. 
     TC_VP7_ANTT_12 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Tống Quang Thìn 
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