Th hai, ngày 30/11/2020
Th trng Nguyn Duy Ngc phát biu ti Hi ngh.
Ch trì Hi ngh giao ban trc tuyn kim im kt qu thc hin D án C s d liu Quc gia v dân c và D án Sn xut cp, qun
lý Cn cc công dân (CCCD) tháng 11-2020 vào ngày 27-11, Thiu tng Nguyn Duy Ngc - Th trng B Công an
(CA) nêu rõ, hi ngh nhm ánh giá y , toàn din các nhim v trong trin khai, thc hin 2 d án và ch rõ các bin
pháp, nhim v, phân công lc lng khi chuyn trng thái t giai on 1 là các bc chun b sang giai on thc hin. Lc
lng CA các cp cn khn trng gp rút t chc thc hin úng l trình, thn trng, chc chn, các gii pháp c tin hành ng b
và quyt lit m bo s thành công ca 2 d án. "D án C s d liu Quc gia v dân c và D án Sn xut, cp và qun lý
CCCD c xác nh là nhim v trng tâm, cp bách ca toàn lc lng CAND trong nm 2020 và nm 2021. CA các n v, a
phng ã tp trung ch o thc hin rt quyt lit các nhim v vi l trình các bc i c th kèm theo các mc thi gian phi
hoàn thành tính theo tng ngày (gm 8 nhóm nhim v và 48 công vic c th i vi d án dân c và 9 nhóm nhim v i
vi 55 công vic ca d án CCCD), n nay ã hoàn thành công vic rt ln góp phn thc hin úng các mc thi gian ã
ra", Th trng Nguyn Duy Ngc nhn mnh và nhc li mc thi gian Quc hi ã cho phép khi thông qua d án Lut C
trú (sa i) ó là ngày 1-7-2021 s a d liu Quc gia v dân c khai thác và s dng.
"Chúng ta không yêu cu ngi dân kê khai bn khai CCCD. Ngi dân ch cn n CA thu thp hình nh và vân tay
tròn, sau ó, da trên nhng d liu ã có chuyn v Cc Cnh sát QLHC v TTXH cp ri chuyn li CCCD", Th trng
Nguyn Duy Ngc yêu cu.
Th trng Nguyn Duy Ngc cng cho bit, vic thu thp b sung cp nht các thông tin công dân trong c s d liu quc
gia v dân c phi c cp nht bin ng hàng ngày, hàng gi; yêu cu CA các n v, a phng phi hoàn thành các d liu n
26-2-2021 chy th, úng 1-7-2021 s chia s d liu vi các cp, các ngành trong toàn quc. Chính vì vy t nay n ht
tháng 12-2020 tng n v, tng cp phi hoàn thành vic i chiu, m bo tính chính xác ca d liu, kim tra ng truyn
thông sut n cp xã, m bo tính bo mt cao; trin khai tp hun cho CBCS các n v a phng.
Theo Cc Cnh sát QLHC v TTXH, trong tháng 11 CA các n v, a phng ã trin khai quyt lit, có hiu qu, bám sát
chng trình, k hoch, mc tiêu ra y nhanh tin thc hin 2 d án. Vic thu thp d liu vân tay tròn qua thit b k thut
rút ngn thi gian t 10 phút trc kia xung còn 3-5 phút. CA các a phng ã iu tra s ngi t 14 tui tr lên cha c cp
CCCD báo cáo ngh cp.
Ti Hi ngh, CA các tnh, thành ph cng ã tp trung ánh giá các vn trng tâm v ng truyn và gii quyt s c; phng
pháp bo m thông tin công dân trong c s d liu Quc gia v dân c "úng, , sch, sng"; vic s dng thông tin công
dân thc hin cp CCCD; báo cáo tình hình tin , các khó khn, vng mc khi thc hin 2 d án; xut các gii pháp
thc hin trong thi gian ti...
Kt lun Hi ngh, Th trng Nguyn Duy Ngc yêu cu Cc Cnh sát QLHC v TTXG - n v thng trc 2 d án tip tc lng
nghe ý kin ca các a phng, trao i tháo g khó khn, vng mc; Cc H S nghip v b sung d liu, phc v công tác
nghip v và phc v xã hi... Th trng Nguyn Duy Ngc cng giao nhim v c th cho tng n v tùy theo chc nng nhim
v thc hin các phn vic, mc tiêu là vn hành h thng an toàn, hiu qu. Các cc nghip v phi áp ng ti a các yêu cu
và phát sinh ti a phng.
"Giám c CA các tnh phi sát sao hn na kim soát c các ng truyn, thit b n cp xã; cán b phi hiu tính nng,
nguyên tc s dng. Các ch huy các cp phi rt chuyên nghip 1-7-2021 vn hành bình thng. Không th xin li vì
bt c lý do gì vì các ngành, các n v s dng d liu ca B CA thc hin công tác ca h. Nu sai khâu nào khâu ó phi
chu trách nhim trc pháp lut", Th trng Nguyn Duy Ngc yêu cu.
Th trng Nguyn Duy Ngc còn yêu cu CA các n v, a phng trin khai thc hin 2 d án gn lin vi ch o ca B v xây
dng, hoàn thin d liu sinh trc hc, u tranh phòng chng ti phm; phát hin, bt i tng truy nã; tng cng công tác
qun lý a bàn, nm h, nm ngi, gii quyt c tình hình ANTT c s...
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