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V/v phi hpp thijc hin cao diem cp 
Can cuó'c cong dan gan chip và tang 
cung thrc hin Dê an 06 trén dja 

bàn thi xã Ccra Là närn 2022. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

Ct'ra Lô, ngày tháng 8 nám 2022 

KInh gCri: - Trueing các phông, ban, ngành, doàn th thj xã; 
- Chü tjch UBND các phuông; 
- Thu trithng các Co quan, don vj, doanh nghip. 

Ngày 01/3/2021, UBND thj xâ ban hành Chi th s 06/CT-UBND ngày 
01/3/2021 v vic dy nhanh tin d hoàn thành Dr an CSDL QG v DC và Dr 
an san xutt, quân 1 CCCD; trin khai, thirc hin c.p the CCCD gn chip din tir 
trên da bàn thj xã Cüa Lô. Các phông, ban, ngành, doàn th, th ch(rc chInh trj - 
xà hi thj xã và UBND phung dâ quyt tam, n lixc, c gang, trin khai nhiu 
giãi pháp quy& 1it, hiu qua, khc phiic khó khan, lam vic su& ngày, dêm d 
ttp trung thu nhn h so cp CCCD gtn chip. TInh dn ngày 01/8/2022, toàn thj 
xà dã thu nhân 36.250 h so CCCD, trã 36.118 the CCCD cho cong dan. Hin 
nay, qua rà soát, toãn dja ban thj xã có 10.063 truô'ng hçp du diu kin dip CCCD 
nhrng chua duqc dip. 

Nhrn gop phn nâng cao hiu qua quân 1 nhà nuOc v dan cu, dáp irng 
yêu diu chInh dáng cña cong dan, dng th?ii phc viii hiu qua vic trin khai 
thirc hin d an phát trin irng diing dU 1iu dan cu, djnh danh và xác thrc din 
tü phiic vu chuyn di s quc gia giai doin 2022 - 2025, tm nhIn den nàm 
2030 trên dia bàn tinh Ngh An nói chung và thj xã Cira Lô nói riêng dam báo 
tü nay dn ngày 30/9/2022, 100% cOng dan du diu kin dip CCCD duqc dip 
the CCCD. UBND thj xã yêu diu các Truâng phông, ban, ngành, doàn th thi 
xã, Chü tjch UBND các phung và Thu tru'&ng CáC co quan, don vj, doanh 
nghip dóng trên dja bàn thirc hin nghiêm tüc rnt s ni dung sau: 

1. Các phông, ban, ngành, doàn the thj xã; co quan, don vl,  doanh 
nghip dóng trên dja bàn 

- TO chuc phô biên quán trit den can b, hi viên, cong nhân viên dê 
tuyên truyn, 4n dng nguèi than, gia dInh và xã hi chü tru'ong thçrc hin d 
an phát trin ü'ng diing dU 1iu dan cu, djnh danh và xác thirc din tü phiic vi 
chuyn di s quc gia giai doin 2022 - 2025, tm nhIn dn näm 2030 cüa 
Chinh phü; 

- Tiên hành râ soát, thông báo và yêu CU s can b, hi viên, cong nhân 
viên có h khâu thtrng trü hoc tm trü trên dja bàn thj xà Cua Lô chua &rac 
dip the CCCD den B phn mt tha Cong an thj xã de lam thu t1ic cap CCCD. 
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* Lu'u : C'ác phông, ban, ngành, doàn the' thi xd; cci quan, do7l vi, doanh 
nghip dóng trên dja bàn né'u Co can bó, hói viên, cong nhán viên, sau ngày 
3 0/9/2022 chu'a di lam CCcD, UBND thi xâ sê cO hInh thic và tth thi dua cua 
cá nhán và doii vi do. 

2. Cong an thj xã 
- Xây dimg k hotch thirc hin dçit cao dim cp CCCD gn chip trên dja 

bàn thj xA Ci:ra Lô näm 2022; 
- Thành ltp To cong tác cp CCCD hru dng ti dja bàn co sO dê thu nhn 

CCCD (chwa hêt vic là chu'a hIt gió9; 
- Tong hçip tInh hInh, khó khãn, vurng mc trong qua trInh trin khai thirc 

hiên cao dim cAp CCCD gAn chip trên dja bàn thj xâ báo cáo ye Lãnh do 
UBNID thj xA d hithng dan, chi dto. 

3. UBND các phu'ô'ng 
- Chi dio các ban, ngành, doàn th cüng vào cuc ct tuyên truyn, vn 

dng cong dan dü diu kin cAp CCCD nhu'ng chua duçic cAp CCCD dn Bô 
phn mt cira Cong an thj xà hoc dim cAp CCCD lu'u dng dé thu nhn CCCD 
theo phuong châm "di timg ngô, g6 ticng nhà, rà tli'rng ngtcài "; trên co s& danh 
sách cong dan thuc din cAp CCCD nhurig chua duc cAp CCCD d dn tlrng 
nhà tuyên truyn, 4n dng cong dan len lam thu tiic thu nhn h so cAp CCCD; 

- Quan tam, h trg kinh phi, b trI Co s& vt chAt nhu': Hi truô'ng, nu'óc 
ung, h thng am thanh, ánh sang phic vi qua trInh thu nhn h so CCCD; 

- Chi dao  Ban van hoá tuyên truyn D an phát trin 1rng diing dü 1iu dan 
cu, djnh danh và xác thirc din t1r phiic vi chuyn di s quc gia giai doin 
2022 - 2025, tm nhIn dn näm 2030 d nhân dan hiu nhng 1çi Ich cüa vic 
cap CCCD gãn chip; thông báo thôi gian, dja diem cap CCCD cña To cong tác 
Cong an thj xã và danh sách cOng dan dü diu kin cAp CCCD nhimg chua dugc 
cAp CCCD trén h thng truyn thanh cüa phu'ông và các khi, th dan ph. 

- Chi do Tu pháp tIch circ, chü dng phi hcip vth Cong an phithng trong 
vic cung cAp các loai giAy t lien quan nhu: GiAy chi.rng tr d phc vi vic xóa 
däng k thuing trü di vri các truông hçip dä cht; GiAy khai sinh dê lam h so 
d nghj hñy s djnh danh cá nhân di vói các tnthng hçip sai cAu triic s djnh 
danh do sai nàm sinh, sai giri tInh, sai noi dang k khai sinE. 

- Chi dio Ban can sr khi, T cong tác thi.rc hin D an 06 các khi phi 
hap chat chë vâi CanE sat khu vuc lap danh sách cii th& chInh xác các truôrng 
hçrp tir dü 14 tui trâ len chua lam CCCD hin không có mt ti dja phuo'ng, rã 
soát noi i hin tai  chInh xác theo du 3 cAp xã, huyn, tinh. Di vo'i các truxng 
hap cong dan tr du 14 tui dang có mt ti dja phuo'ng chua lam CCCD, ban 
can sir kh& phài thông báo trirc tip dn cOng dan d yeu cAu dn COng an thj xã 
d lam CCCD trtrrc ngãy 20/9/2022. 
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Yêu cu Truâng phông, ban, ngành, doàn th thj xã, Chü tjch UBNT) các 
phuimg và Thu trii&ng các co quan, dan vi, doanh nghip dóng trén dja bàn thirc 
hin nghiêm tüc./. 

Ncinhân: 
- Cong an tinh (PhOng PCO6); 
- Nhir kInh gri (de thirc hin); 
- Luu: VT, CATX 

Doãn Tin Dung 



Ni dung tuyên truyn, 4n ding 
Cp the Can cuôc cong dan (CCCD) cho ngui dan là mt chü truong cüa 

ChInh phü gop phn cái cách hành chInh, giàm các giy t hành chInh, chuyn 
di s trong tucmg lai, trong do: 

- The CCCD có gän chip din tfr là giy t tüy than cüa cong dan có d 
báo mt cao, dung lugng luu trü lón, cho phép tIch hcp nhiu irng ding di kern 
nhu: U'ng dçing chQ' k s, ha tng khóa bão mt cong khai, üng ding sinh trAc 
h9c, trng dung mt khu mt ln,... có th duçic si.r ding và kt ni rtng rãi cho 
các kt ni cong cong và tu nhân. 

- Trong chip din tir cüa CCCD có khâ nàng km tr thông tin sinh tràc 
hoc (nhu du van tay) cho phép xác thrc bão dam chInh xác con ngui; thirc 
hiên k s& VI vy thông tin chü the dugc dnh danh mt cách chInh xác, giàm 
thiu nguy co v già mao  the, dam bâo an toàn bào mat,  nht là trong các giao 
djch tài chInh. 

- Vic tIch hcip chip trên CCCD dem lai  tInh linh hoat khi cn b sung 
hoãc siira di thông tin. Dü lieu trén chip có th duçic truy cp ngay 1p tirc ma 
không bj phi thuc vào kt ni mng thông qua các thit bj cho phép d9c thông 
tin trên chip giüp cho vic xác th?c danh tInh duçc thrc hin ngay. 

- ngiiñ dan di giao djch và lam các thu tic sê không phái mang nhiu loai 
giy t ma chi cn dung the CCCD có gn chip sê thijc hin duçc các giao djch. 

*Mot sd 1u'uj: 
- The CCCD có gn chip din tcr không có chirc näng dnh vj, theo dOi d 

xác djnh vj tn cüa cong dan. 
- trong truOng hçrp b mt the CCCD gn chip, ngui dan cüng không có 

nguy co l 19t thông tin. VI vy, nguO!i dan không nên hoang mang, lo lng khi 
lam loai the nay. 

Co th thy, 1çi ich và hiu qua cüa vic lam the CCCD là rt rO rang khi 
cong dan duoc dam bâo quyn igi v CCCD, duoc phc vçt giao djch cá nhân 
nhanh chóng, thun tin, tit kim chi phi, cOng sirc di 'a1.  Cüng vi dO, các co 
quan nhà nuóc kt ni, khai thác thông tin phiic vi cOng tác quãn l nhanh 
chóng, chinh xác, d tin cy cao; minh bach  hóa các thu tiic hành chInh; riit ngn 
thô'i gian trá kt qua cüa các djch vii hành chInE cOng, tin ti xay dimg ChInh 
phü s& ChInh phü din ti.r, tao  buc dt phá trong phát trin kinh t xâ hi cia 
dt nuc. 

Mat khác, Theo quy dnh tai  khoàn 3 Diu 38 cüa Lut cu trü 2020, SO h 
khu, S t?m  trü dã dugc cp vn duçc sfr diing và có giá tr nhu giy t, tài 1iu 
xác nhn v cu tru cho dn ht ngày 31/12/2022. Tü ngày 01/01/2023, toàn bô 
sè h khu, S tam  tru không can giá frj sü' dyng. 
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Theo quy dinh tai khoân 1 Diu 37 Lut cu triii 2020, nhUng thông tin lien 
quan v cu tr1i cüa cong dan du duqc cp nht ti Ca s dü 1iu quc gia v dan 
cu. Dng th?yi, Diu 12 Lut Can cu'c cong dan 2014 cüng quy djnh so djnh 
danh cá nhan duçic xác lap tir Ca s dr Iiu quc gia ye dan cu dñng dê ket nôi, 
cp nht, chia sé, khai thác thông tin cña cong dan trong Ca si dü 1iu quc gia 
v dan cu Va các ca s dü 1iu chuyên ngành. S djnh danh cá nhân cüng chInh 
là s the CCCD, the CCCD g&n chip, duçic cp cho mi cong dan tilt khi sinh ra 
dn khi mt, không 1p  li ngui khác. 

Nhu vy, khi thuc hiên các thu tçic hành chInh cn dn thông tin ye So h 
khu, ngithi dan có th xut trInh the CCGD gn c/zip dê lay thông tin ye cu tr11 
và nhttng thông tin khác trên Ca s& dU lieu quc gia v dan Cu. 

Hin nay, Cong an thj xà Cilia Lô dã thành 1p t cOng tác thu nhn h so 
CCCD gp chip lu'u dng tti các phutng theo k hoch thirc hin cao dim cap 
CCCD gn chip trén dja bàn Th xa Cilia Lô näm 2022. VI vy, Cong an thj xä 
Cilia Lô kInh d nghj cOng dan có h khu thuing tn1 hoc t.m trü trên dja bàn 
thj xA Cilia Lô dii diu kin cp CCCD nhung chua dugc cp the CCCD Co the 
dn B phn mt cilia Cong an thj xa hoc dn tri s& UBND, Cong an phultng 
(khi To cong tác dn dja bàn) d lam thu tiic Cp CCCD gn chip. 
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