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  Cộng Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

                

           Kính gửi    

- Công an xã. 

- Các bộ phận chuyên môn, Trưởng các đoàn thể xã; 

                             - Các đồng chí Trưởng thôn trên địa bàn xã. 

                              
- Thực hiện Kế hoạch 84/KH-ƯBND, ngày 14/3/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn 

thành phố cẩm Phả; Công văn số 2094/UBND, ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cẩm Phả về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung của  

Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Qua theo dõi kết quả thực hiện 

các nội dung trong kế hoạch thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế như công tác cấp thẻ 

CCCD gắn chip điện tử cho toàn bộ số công dân trong độ tuổi theo quy định còn 

chậm, đặc biệt công tác cấp tài khoản định danh điện tử chưa được thực hiện 

nghiêm túc, không đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra;. Để kịp thời khắc phục những 

tồn tại nêu trên Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa chỉ đạo như sau: 

             1. Công an xã 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, lên Phương án cụ thể tiếp tục triển khai 

thực hiện thu nhận, giải quyết hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ 

đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, công an thành phố.   

- Phối hợp với  Công chức Văn hóa và Thông tin xã xây dựng các tin, 

bài, phóng sự tuyên truyền để đăng tải lên Trang thông tin điện tử xã và phát 

thanh trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn. 

- Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực, tổng hợp, báo cáo về tình 

hình, kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; kiến nghị 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án. 

2. Văn hóa và Thông tin xã 

Chủ trì, phối hợp với Công an xã đẩy mạnh và thường xuyên thực hiện 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định của 

pháp luật về Đề án 06/CP nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân  

dân trong quá trình triển khai thực hiện 



3. Các bộ phận chuyên môn xã và Trưởng các thôn trên địa bàn. 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng, dưới nhiều hình thức, 

bằng nhiều phương tiện về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc thực 

hiện Đề án 06/CP đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức; trong đó chủ động 

đôn đốc, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đăng ký cấp tài 

khoản định danh điện tử tại Trung tâm hành chính công thành phố. Đồng thời 

lập danh sách gồm họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký thường trú số cán 

bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện 

tử báo cáo về UBND thành phố qua Công an thành phố trước ngày 28/5/2022. 

4. Trưởng các thôn trên địa bàn.  

-  Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, đơn vị đứng chân 

trên địa bàn và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của thẻ 

căn cước công dân điện tử và tài khoản định danh điện tử; vận động 100% cán 

bộ, đảng viên và công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn đăng ký cấp tài khoản định 

danh điện tử hoàn thành trước ngày 25/7/2022. 

(hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử gồm bản gốc thẻ CCCD 

(bắt buộc); thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe... 

(nếu có)). 

   5. Đề nghị Trưởng các đoàn thể xã căn cứ nội dung công văn chủ động 

tuyên truyền đến Hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý 

nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của thẻ căn cước công dân điện tử và tài khoản 

định danh điện tử; vận động 100% cán bộ, đảng viên và công dân từ đủ 14 tuổi 

trên địa bàn đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. 

Căn cứ các nội dung chỉ đạo tại Công văn này, Ủy ban nhân dân xã yêu 

cầu các đồng chí Trưởng các thôn, các bộ phận chuyên môn có liên quan khẩn 

trương triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Giao Công an xã chủ 

trì, tham mưu Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên 

tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về ủy ban nhân dân thành phố theo 

quy định. 

Nơi nhận: 

- Công an thanh phố (b/c); 
- TT ĐU, HĐND(b/c); 

- Các ngành, đoàn thể ( P/h); 

- Các thôn (t/h); 

- Lưu: Vp.                                                            
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

            Ngô Mạnh Tuyển 

                                                                      



 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


