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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về thực hiện xây dựng
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện
tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị về thực hiện xây
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp
điện tử. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ
đạo 896 tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có Lãnh đạo Công an tỉnh, các sở,
ngành: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Báo Lào Cai, Đài
PTTH tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Vinaphone,
Viettel, Mobiphone; sau khi nghe Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tiến độ thực
hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công
dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai và ý kiến phát biểu của các đại biểu
tham dự hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận
như sau:
Việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ
Căn cước công dân gắn chíp điện tử là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đây
không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thị xã,
thành phố; trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an
Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn
tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định; tuy nhiên, đến nay tỷ lệ đạt được còn
thấp, do nhiều nguyên nhân như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, giao
thông đi lại khó khăn đặc biệt là các xã vùng cao… Để đẩy nhanh tiến độ, nâng
cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư; cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt
các nội dung trọng tâm sau:
1. Công an tỉnh
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 896 tỉnh các giải pháp đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu nhận
hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ
Công an; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong
quá trình thực hiện; định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả, đánh
giá về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện để các đơn vị, địa
phương thực hiện.
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- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, Báo Lào
Cai, Đài PTTH tỉnh, Ban Chỉ đạo 896 cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp viễn
thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện thông tin, truyền thông, tuyên truyền
về vị trí, vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ
CCCD gắn chip điện tử; vận động nhân dân cung cấp các giấy tờ, tài liệu cho cơ
quan chức năng để bổ sung, cấp nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư; đến các điểm thu nhận hồ sơ để cấp CCCD.
- Chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung mọi
nguồn lực tiếp tục thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư để
đảm bảo dữ liệu dân cư phải “đúng, đủ và sống”, dữ liệu luôn được cập nhật, bổ
sung khi công dân có thay đổi; vận hành, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục làm việc liên tục 24 giờ/ngày và 7
ngày/tuần để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến 20/6/2021 hoàn thành cấp CCCD
cho tất cả các công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, đề xuất phương pháp trả CCCD sau khi nhận từ Bộ Công
an: Trả qua dịch vụ bưu chính công ích nếu nhân dân có nhu cầu, tự nguyện đăng
ký hoặc giao cho Công an cấp xã thực hiện.
- Chủ trì, biện soạn và chịu trách nhiệm về các nội dung tài liệu tuyên
truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chip điện tử và cung
cấp cho các các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện công tác tuyên truyền
cho nhân dân; Gồm:
+ Tài liệu tuyên truyền để UBND tỉnh gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các
tổ chức chính trị xã hội.
+ Nội dung phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở (bao gồm cả tiếng
dân tộc).
+ Nội dung tin nhắn cho 3 nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobiphone.
2. Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài PTTT tỉnh, các tổ chức
chính trị xã hội và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ
quan Công an, UBND cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin,
tuyên truyền về vị trí, vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, thẻ CCCD gắn chip điện tử. Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp,
hình thức, nội dung, phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố,
trưởng thôn thực hiện tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân
dân tích cực, đồng thuận đến các điểm thực hiện cấp CCCD.
Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh (Vinaphone, Viettel,
Mobiphone) hỗ trợ gửi tin nhắn miễn phí tới nhân dân để tuyên truyền, thông báo
về thủ tục, thời gian, địa điểm cấp CCCD.
3. Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp Hộ
tịch cấp xã, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt, tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đề nghị giải quyết các yêu cầu về Hộ tịch
(đăng ký khai sinh; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc ….)
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theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin cá nhân phải đầy đủ, chính
xác và thống nhất. Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh trong quá trình cấp các loại
giấy tờ về hộ tịch cho nhân dân để thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin của cá
nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cấp thẻ CCCD gắn chíp
điện tử và các giao dịch, thủ tục hành chính khác của công dân.
4. Sở Tài chính
Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền,
công tác phí, bồi dưỡng hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư và thu nhận hồ sơ cấp CCCD theo đề xuất của Công an tỉnh.
6. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen
thưởng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và những cá nhân có
đóng, giúp đỡ, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện theo
định kỳ hàng tháng đến khi kết thúc “chiến dịch” cấp thẻ CCCD.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tăng cường, quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã
phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư và cấp CCCD. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào
Cai.
- Cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí mua máy vi tính bổ sung cho các điểm
cấp CCCD tại địa phương; hỗ trợ kinh phí mua sắm hồ sơ, biểu mẫu; kinh phí
thực hiện công tác tuyên truyền, công tác phí, bồi dưỡng hỗ trợ lực lượng trực tiếp
tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu nhận hồ sơ cấp CCCD
tại địa phương.
- Động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ và những cá nhân có đóng, giúp đỡ, phối hợp với lực lượng chức năng
trong quá trình thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ CCCD tại địa phương.
- Tăng cường chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục làm việc liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần để
đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho tất cả các công dân
đủ điều kiện trên địa bàn theo thời gian như sau:
+ Huyện Si Ma Cai hoàn thành trước ngày 10/5/2021;
+ Thị xã Sa Pa, các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà hoàn thành
trước ngày 30/5/2021;
+ Thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn hoàn
thành trước ngày 20/6/2021;
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- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực
hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại
địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ.
- Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covi- 19 theo quy định.
8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí và đoàn thể, đặc biệt là chỉ đạo các
tổ Tuyên - vận các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí,
vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD
gắn chip điện tử; vận động nhân dân cung cấp các giấy tờ, tài liệu cho cơ quan
chức năng để bổ sung, cấp nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư; đến các điểm thu nhận hồ sơ để cấp CCCD.
Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về
thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công
dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn phòng UBND tỉnh thông báo
để các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, khẩn
trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh, QLHC (03 bản);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Vinaphone, Viettel, Mobiphone Lào Cai;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- BBT;
- Lưu: VT, TH3,4, NC1.
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