Ngày 29-4, B Công an t chc Hi ngh giao ban trc tuyn kim im kt qu trin khai, thc hin D án xây dng C s d liu
(CSDL) quc gia v dân c và d án sn xut, cp và qun lý cn cc công dân (CCCD). Hi ngh tp trung phân tích,
làm rõ các u, khuyt im trong công tác trin khai thc hin cp CCCD trong thi gian qua, ng thi rút ra bài hc
kinh nghim, tuyên dng, khen thng nhng tp th, cá nhân có thành tích xut sc. Trung tng Nguyn Duy Ngc - y
viên Trung ng ng, Th trng B Công an ch trì hi ngh.
im cu Công an thành ph à Nng.
Trong tháng 4-2021, lc lng Cnh sát QLHC v TTXH t Trung ng n a phng ã trin khai thc hin ng b, quyt lit các
mt công tác lãnh o B Công an giao thc hin 2 D án và ã t c nhng kt qu quan trng. V d án CSDL quc gia,
tính n 27-4, Công an các a phng ã ánh s h s h khu c 85.157.192/98.713.820 nhân khu, trong ó a phng làm
tt là Hà Tnh, Phú Th, Hà Nam, Qung Ninh, Thanh Hóa, Hi Dng, Bình Thun, Tha Thiên- Hu.
Công an toàn quc ã cp nht, iu chnh phiu thu thp thông tin dân c DC01 và ng b vào h thng c s d liu quc
gia v dân c 33.846.028/98.906.763, trong ó a phng làm tt là Hà Tnh, Hi Dng, Lng Sn, Sn La, Tha Thiên- Hu;
xác minh, tr li xác minh h khu, nhân khu HK03 c 6.303.489/7.619.757 nhân khu tm trú, trong ó a phng làm
tt là Tây Ninh, Lâm ng, Ninh Bình, Thái Bình, Tuyên Quang, Bc Giang, Ninh Thun.
Tng s các trng hp công dân thôi quc tch Vit Nam c gi n Công an các a phng là 62.624, trong ó ã xóa thng
trú: 5.787 trng hp, 6.175 trng hp không có thông tin tài liu, 790 trng hp b trùng thông tin. c bit là kt qu
trích xut d liu phm nhân ang thi hành án ti các tri giam, hin tng s phm nhân ang thi hành án ti các tri
giam là 137.138 i tng, ã rà soát 94.207 trng hp, 5.509 i tng vng mt, 14.141 phiu DC01 cha c thu thp. Riêng
à Nng, 991.119 phiu DC01/999.814 phiu ã c thu thp, nhân khu thng trú thc t sinh sng là: 936.688, nhân
khu thng trú không có mt ti a phng hoc không thc t sinh sng ti a phng là: 54.431.
i vi D án CCCD, tng s h s thu nhn CCCD ca Công an các a phng là 33.920.141 h s, trong ó nhân khu thng
trú c thu nhn là 33.917.363 h s, nhân khu tm trú là 2.778 h s. Trong ó a phng làm tt là Thanh Hóa, Ngh An,
Hà Ni, Ninh Bình, Thái Bình, k Lk, Cà Mau, Hà Tnh, Tuyên Quang, Tây Ninh, Hi Dng, Nam nh. Nhiu tm gng
tt, nhiu hình nh CBCS tn ty phc v nhân dân rt cm ng, c d lun nhân dân ánh giá tt trong quá trình thu nhp
h s cp CCCD.
c bit, dù mi ch trin khai thu nhn h s cp CCCD i vi nhân khu tm trú nhng bng các phng pháp nghip v và
thc hin úng theo quy trình cp CCCD cho nhân khu, Công an tnh Lai Châu, Công an tnh Bình Dng ã t chc
thu nhn h s và ã t c kt qu tt. Tính n 27-4, B Công an ã x lý, phê duyt 13.623.530 h s CCCD, ã chuyn d liu
cá th hóa cho tp oàn MK và thc hin sn xut và tr cho a phng 5.322.189 th CCCD gn chíp. Công tác bt i tng
truy nã thông qua hot ng cp CCCD ã có nhng chuyn bin tt khi ã phát hin và phi hp bt 25 i tng truy nã
thông qua thu nhn h s cp, qua rà soát thu thp thông tin dân c.
Tính n ht ngày 28-4, vi 35 b thit b thu nhp h s ngh cp CCCD, Công an TP à Nng ã thu nhn 516.131 h
s/749.773 nhân khu t 14 tui tr lên thng trú thc t sinh sng iu kin cp CCCD trên a bàn TP. Và n 27-4, Công
an TP à Nng ã nhn c 29.009/516.131 h s ngh cp CCCD và ã tr 17.104 th CCCD có gn chíp. Nhìn chung,
công tác thu thp d liu dân c trên a bàn à Nng i vi s nhân khu thng trú thc t sinh sng c bn hoàn thành
(98,7%). Công an TP à Nng huy ng rt nhiu ngun t ngun lc phi hp cùng tham gia, mt s n v, t cp CCCD ã có
nhng cách làm hay, sáng to. Ni bt là t cp CCCD CAQ Thanh Khê ã t chc chiu phim phóng s tuyên truyn,
gi tên theo s th t t ng qua màn hình tivi, h tr sa, nc ung cho công dân n làm CCCD. T cp CCCD CAQ
Thanh Khê cng là n v c Giám c Công an TP à Nng ã nhiu ln khen thng vì có kt qu thu nhn t, vt xa ch tiêu
ra.
Th trng Nguyn Duy Ngc thm và tng quà CAQ Thanh Khê, ni có nhiu thành tích ni bt trong quá trình cp CCCD.
Phát biu ch o ti bui làm vic, Th trng Nguyn Duy Ngc ánh giá cao nhng kt qu t c, c bit là Công an các tnh
thành t kt qu rt tt. Tuy nhiên hoàn thành tt hai d án c bit là mc tiêu cp 50 triu th CCCD trong thi gian t nay
n ngày 1-7-2021, Th trng Nguyn Duy Ngc ã yêu cu Công an các a phng cn tp trung vào các nhim v trng
tâm: kt hp quá trình thu nhn h s cp CCCD vi công tác vn ng qun chúng nhân dân giao np v khí, vt liu n,
công c h tr, y mnh xác minh HK03 qua ó tìm ra nhng nhân khu vng mt khi ni c trú, rà soát và truy bt i tng
truy nã. Bên cnh ó, Công an các a phng t chc ánh giá, thng kê trên nn tng c s d liu dân c xây dng các gii
pháp phc v công tác bu c i biu Quc hi và i biu Hi ng nhân dân các cp nhim k 2021-2026.

Th trng ngh, trong quá trình làm CCCD lu ng ti c s, Công an các tnh, thành ph phi nm c c cu dân c tng
vùng, tng min trên toàn a bàn ch ng có cách b trí thi gian phù hp, không ngi dân ch i quá lâu, không xy
ra trng hp máy ch ngi hoc ngi ch máy, tránh lãng phí thi gian, công sc ca ngi dân và cán b. Th trng lu ý
Giám c Công an các tnh, thành ph và Trng Công an cp huyn cn tng cng xung c s, nht là các vùng sâu,
vùng xa hng dn và ng viên cán b, chin s, nêu cao tinh thn trách nhim ca ngi ng u Công an a phng, tng
cng công tác kim tra, giám sát quá trình trin khai thc hin hai d án.
"B Công an s tip tc ch o toàn lc lng trin khai toàn din các nhim v ra, trong ó, tp trung duy trì vic b sung,
cp nht thông tin dân c hàng ngày t c s bo m "úng, , sch, sng", Th trng Nguyn Duy Ngc nhn mnh.
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