
      

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:             /UBND-NC 

V/v tổ chức tuyên truyền triển 

khai thực hiện cấp Căn cước 

công dân trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày         tháng         năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Luật Căn cước công dân, Kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 ngày 

08/9/2020 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và 

quản lý Căn cước công dân.  

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn 

tỉnh đạt hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về 

dân cư, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi 

cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng 

tới xây dựng Chính phủ điện tử; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc 

triển khai, thực hiện cấp Căn cước công dân; trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, 

tổ chức trong việc phối hợp thực hiện chủ trương cấp thẻ Căn cước công dân thay thế 

Chứng minh nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình triển 

khai Kế hoạch cấp Căn cước công dân, đặc biệt góp phần hoàn thành đợt cao điểm 

cấp Căn cước công dân từ 01/01/2021 đến 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên xây dựng và đăng tải các 

tin, bài, phim phóng sự tuyên truyền về việc cấp Căn cước công dân trên địa bàn 

tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và 

Nhân dân; kết quả, tiến độ triển khai thực hiện trên Cổng thông tin điện tử, các 

báo, đài của địa phương. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền 

cho Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc cấp Căn cước công dân; 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc cung cấp thông tin… qua hệ thống loa 
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truyền thanh ở cơ sở, trong các buổi họp thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt các 

tổ chức quần chúng; tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền, vận động; đồng 

thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên, Hội 

phụ nữ, Tổ dân phố để cùng tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong 

công tác cấp Căn cước công dân tại địa phương nhằm đạt hiệu quả cao trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, đề xuất giải 

quyết theo quy định. 

Nhận được Công văn này, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh); 

- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Dũng); 

- Các Phòng: TH, HCTC (QC45d); 

- Lưu: VT, NC (w.15b). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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