
UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

ĐỀ ÁN 06 CẤP HUYỆN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-ĐA-06 
V/v đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ 
cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên 

chức, Đảng viên trên địa bàn huyện 

 
Trùng Khánh, ngày     tháng 9 năm 2022 

                        

  Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

 - Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

 - Các cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc tỉnh; 

         - Các Chi nhánh ngân hàng; 

                                        - UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 06/01/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-

TTg về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Đây là Đề án có ý nghĩa hết sức quan trong 

để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

phục vụ phát triển kinh tế, xã hội phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái 

phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, 

điều hành của lãnh đạo các cấp. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện 

Trùng Khánh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về triển khai thực hiện 

Đề án 06, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo. 

Thực hiện công văn số 3875/CAT-PC06, ngày 17/9/2022 của Công an 

tỉnh Cao Bằng về việc đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn 

tỉnh và thông báo kết quả thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư và triển 

khai Đề án 06/CP. Tính đến ngày 15/9/2022 Công an tỉnh đã thu nhận được 

15.031/50.562 hồ sơ cấp mới CCCD (đạt 29,73%), trong đó: đã truyền về Trung 

ương là: 14.583 hồ sơ. Qua thông kê đến ngày 6/9/2022 Cao Bằng có tỷ lệ thu 

nhận hồ sơ cấp CCCD thấp và được C06 - Bộ Công an cấp 6.855/50.562 thẻ 

CCCD. 

Ngày 8/9/2022 Công an huyện nhận được danh sách công dân chưa được 

cấp CCCD có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn huyện Trùng Khánh là: 

5.173 công dân.  

Để thực hiện có hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ CCCD và thực hiện Đề 

án 06 trên địa bàn huyện, đảm bảo tiến độ đề ra, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 

huyện Trùng Khánh đề nghị: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, 

UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan Trung ương, cơ 

quan thuộc tỉnh được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, các đơn vị lực 

lượng vũ trang, thành viên Tổ công tác Đề án 06, khẩn trương triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 
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1. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của Đề 

án 06 quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan. Gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 tới toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị 

và nhân dân trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, nhân 

dân đảm bảo công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả. Góp 

phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo 

quyền và nghĩa vụ của công dân. 

2. Rà soát số cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên và hợp đồng lao 

động chưa được cấp CCCD, thống kê, lập danh sách số chưa được cấp CCCD 

gửi về Công an huyện (qua Đội CS.QLHC về TTXH) trước ngày 04/10/2022 để 

đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên trên địa bàn đều có thẻ 

CCCD gắn chíp (Có biểu mẫu thống kê kèm theo). 

Căn cứ danh sách chưa được cấp CCCD Công an huyện sẽ xây dựng lịch 

thu nhận CCCD vào ngày 8; 9/10/2022 tại Công an huyện. Đề nghị quý cơ quan 

đơn vị quan tâm, thông báo cho số cán bộ, Đảng viên chưa làm đến Cơ quan 

công an để thực hiện thu nhận hồ sơ CCCD; Đối với các trường hợp đã có thẻ 

CCCD thực hiện tải và cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để 

kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Mức độ 2). 

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, 

đoàn thể huyện, các đơn vị LLVT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thành viên 

Tổ công tác và các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện (Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc trao đổi về Công an huyện 

qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH; số điện thoại: 0977806269) để được hướng 

dẫn giải quyết)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công an tỉnh; 
- TTHU, TTHĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thành viên tổ công tác Đề án 06; 
- Lưu: VT, CAH. 

TỔ TRƯỞNG 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 
 
 
 
 
 
 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Nông Văn Bộ 
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