UY BAN NHAN DAN
Till XA CIYA LO
S:418 /CV-UBND
V/v don dôc thuc hiên Chi thi
so 06/CT-UBND ngày 01/3/2021.

CONG HOA xA 1191 CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1Ip — Tir do — Hin1i phüc
Ct'ra lô, ngày
08 tháng 4 nàm 2021

KInh gi:ri:
- Cong an thj xã Ctra Lô.
- Phông Van hóa thông tin;
- Trung tarn Van hóa, The thao và Truyên thông th xã.
- Chü tjch Uy ban nhân dan 7 phung.

Ngày 01/3/2021, Uy ban nhân dan thj xã Cira lô ban hành Chi thj s 06/CTUBND v vic dy nhanh tin d hoàn thành dir an Co s dü 1iu Quc gia v dan cu
và Dr an san xuât, quãn 1 can crnc cong dan (CCCD); triên khai thirc hin c.p the
CCCD gn chip din tr trên dja bàn thj xã Cira Lô. Theo chi dto cüa Lânh do Cong
an tinh Ngh An, dn ngày 25/4/2021, Cong an thj xã Cra Lô phãi t chrc thu nhn co
bàn ht h so d nghj cp CCCD cüa 45.5 18 cong dan trên dja bàn th xà ti'r dü 14 tui
trä len.
Theo báo cáo cüa Cong an thj xâ, tInh den ngày 06/4/202 1, tirc dã qua hon 37
ngày, Cong an thj xà dã thu nhn duc 22.835/45.518 h so (dit 50%). Tir ngày
07/4/202 1 dn ngày 25/4/202 1 chi con 19 ngày nüa, thii gian không cOn nhiu. Cong
an thj xA dã nhn tang cung them rnt t may tir Cong an tinh (3 may so vth 2 may
thii gian du) dü kha näng thu nhtn trung bInh khoãng tr 1.500 h so/i ngày. Tuy
nhiên, qua theo dOi, thi gian my ngày gn day, cOng dan dn lam thu tVc tii các dirn
thu nhn luu dng rt It. Dc bit trong ngày 06 có 2 t may chi thu nhn duc dui
300 h so/i may/i ngày. Nu tInh trng nay tip tiic din ra chc chn së ãnh htr&ng
dn tin d cüa thi xã.
Truâc tInh hInh trên, d dy nhanh tin d thu nhn h so d nghj cp CCCD
dit chi tiêu d(ing thai gian duc giao, Uy ban nhân dan thj xã yêu cu:
1, Cong an thl xã.
- Phái chü dng chun bj ni dung tuyên truyn chü truong cüa Nhà nuc v
c.p CCCD, mang 1i rt nhiu tin lcri cho nhân dan. Dng thO'i tr t chirc cho các di
nghiêp vii, Cong an các phu6ng trin khai các ni dung tuyên trnyn bang nhiêu hInh
thrc, lien tc dn tAt ca các tang hp nhân dan.
- Sn sang sp xp thi gian khoa hc tip nhn h so d nghj cüa tAt ca mi
ngui dan khi h9 dn lam thu tic ti các dirn tip nhn lu'u dng. Quan dirn dan cOn
chi thi can b phài phc v1i.

2, Phông Van hóa và Thông tin; Trung tm Van hóa, The thao và Truyên
thông thj xã.
Trên Co s ni dung tuyên truyn cüa Cong an thj xA phãi khân tru'o'ng t chirc
tuyên truyn bAng nhiu hInh thüc da dng, phong phü, lien tVc dn nhQng ngu'i tilt dü
14 tui tth len chua den lam thu tiic d ngh cAp CCCD tranh thü, sAp xp thi gian dn
tai các dirn luu dng cüa Cong an thj xã d duçc lam thu tiic cAp CCCD.
3, Uy ban dan dan 7 phuông.
Trên Co si ni dung tuyên truyn cüa Cong an thj xã phái th chirc don dôc các
t chirc doàn th nhu Mt trn T Quc, Doàn Thanh niên, Hi phi n&, Hi cuu chin
binh, cong chirc üy ban và can b các khi tang cung tuyên truyn dn rnçi ngui dan
d tAt ca nhân dan ducc bit vâ sAp xp thi gian dn lam thu tiic.
Nhn dugc COng vAn nAy, yêu cAu Cong an thj xA, phông VAn hóa vA Thông
tin, trung tam VAn hóa, Th thao vA Truyn thông thj xA, Chü tjch Uy ban dan dan 7
phung trin khai thrc hin nghiêm tüc. Giao Cong an thj xA theo dôi kt quA thirc hin
báo cáo v U1 ban thj xA (qua Van phông HDND-UBND) dê chi do kjp thñ dit kt
quA cao.
IVo'i iil:âiz:
- Nhu kInh gui,
- Luu: VT, CA.
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