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          Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

  Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn 

cước công dân. Với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân thống nhất 

trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành 

chính và các giao dịch dân sự, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột 

phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý Nhà nước, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả dự án, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh 

trong việc làm căn cước công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh: 

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an, chủ động thực hiện việc cấp 

căn cước công dân trên địa bàn bảo đảm khoa học, đúng đối tượng, đúng nguyên 

tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.  

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện dự án cấp, quản 

lý căn cước công dân; trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về nội dung đổi mới 

phương thức quản lý cư trú, quản lý con người từ cách thức thủ công, truyền thống 

sang quản lý bằng số hóa, góp phần xây dựng và hoàn thành Chính phủ điện tử; bảo 

đảm thuận lợi cho việc thực hiện quyền của công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý Nhà nước. 

Thường xuyên cập nhật thông báo thời gian, thành phần, địa điểm tổ chức cấp 

căn cước công dân trên địa bàn theo từng giai đoạn để các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

biết, để phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả. 

Chủ động theo dõi, nắm tình hình dư luận, kịp thời phối hợp các lực lượng 

chức năng đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, đi ngược 

lại chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử nói chung và 

dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân nói riêng. 

2. Sở Tư pháp: 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các quy định, thủ tục cấp giấy tờ liên 

quan đến hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được cấp bổ sung, điều chỉnh 

thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Phối hợp với lực 
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lượng Công an kịp thời giải quyết những nội dung không trùng khớp trong giấy tờ 

công dân giữa dữ liệu hộ tịch với dữ liệu căn cước công dân, bảo đảm sự thống nhất.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến về dự án; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong quá trình thực hiện với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa 

bàn, đối tượng. Phát huy đồng bộ, hiệu quả các kênh tuyên truyền, bảo đảm chính 

xác, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất từ tỉnh tới cơ sở. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: 

Đăng tải, dành thời lượng phát sóng tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc triển khai dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; những quy 

định, thủ tục và các vấn đề liên quan để nhân dân biết, thực hiện. Phát huy vai trò 

của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, luận 

điệu sai trái, thù địch, đi ngược lại chủ trương của Đảng, Nhà nước về Sản xuất, 

cấp và quản lý Căn cước công dân. 

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và xây 

dựng Chính phủ điện tử; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp, sử dụng căn cước công 

dân; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó tạo sự đồng thuận, 

phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện dự án 

trên địa bàn.  

Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cần thiết giúp lực 

lượng Công an tỉnh kịp thời điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phối 

hợp với lực lượng Công an tỉnh tổ chức cấp căn cước công dân lưu động khi có 

đề nghị. 

 Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành, thị và các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Công an (C06); 
- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ tỉnh;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các tổ chức Hội cấp tỉnh; 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, NC2 (Tr-50b). 

CHỦ TỊCH 
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