Vi cách làm hay, sáng to, phù hp vi c im tình hình thc t ca tng a phng, vic trin khai thc hin D án c s d liu quc gia
(CSDLQG) v dân c và D án sn xut, cp, qun lý cn cc công dân (CCCD) trên a bàn tnh k Nông ã t c nhiu kt qu
quan trng.
Công an tnh k Nông trin khai cp CCCD cho ngi dân trên ô-tô.
k Nông là tnh biên gii, có 141 km ng biên gii tip giáp vi tnh Mondulkiri (Vng quc Campuchia), din tích t
nhiên 6.514m2 vi 8 n v hành chính gm 7 huyn và 1 thành ph và 71 xã, phng, th trn. Toàn tnh có 710.600
ngi vi 35 dân tc anh em cùng sinh sng, trong ó dân tc thiu s chim trên 32%, trong ó có nhiu a bàn cp xã,
ngi ng bào dân tc thiu s chim t l cao, có không ít trng hp công dân không bit ch, không nói c ting ph
thông, h tên, ch m ca ngi ng bào dân tc thiu s có nhiu ký t khác nhau gia các loi giy t tùy thân... ây cng là
a bàn mà ngi dân các tnh n làm vic theo mùa v tng cao, c bit là s dân di c t do t các tnh phía Bc vào sinh
sng ri rác nhng a bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên gii, giao thông i li khó khn. Cùng vi ó, s dân a phng
i làm n xa, hc tp, công tác nhiu tnh, thành trong c nc cng khá ông. Do ó quá trình trin khai thc hin 2 d án
trên gp rt nhiu khó khn.
Xác nh D án CSDLQG v dân c và D án sn xut, cp, qun lý CCCD là hai d án có ý ngha rt quan trng, thc hin
ch o ca B Công an, Tnh y, UBND tnh, Công an tnh k Nông ã tham mu cho Tnh y, UBND tnh, Ban Ch o 896
tnh ban hành nhiu quyt nh, ch th, công vn v phi hp, h tr trin khai thc hin 2 d án nhm to s ng thun, huy ng
s chung tay vào cuc ca c h thng chính tr, các cp, các ngành, các a phng và toàn th nhân dân. Trong giai
on thc hin "Chin dch" cp CCCD, Giám c Công an tnh ã trc tip làm vic vi huyn y, thành y, UBND các huyn,
thành ph tranh th s ng tình, ng h, h tr ca cp y, chính quyn a phng i vi vic trin khai thc hin d án. c bit là Hi
ph n c s ã ng hành cùng lc lng Công an trong chin dch cp CCCD vi vic hi viên hi ph n góp tin, công sc t
chc nu cm h tr lc lng Công an có thêm sc khe thc hin "chin dch" vi phng châm vì Nhân dân phc v, "làm
ht vic, ch không ht gi"...
Cùng vi ó, Công an tnh ã thành lp Ban ch o thc hin 2 d án, thng xuyên ch o, kim tra, ôn c vic trin khai thc
hin các ni dung, nhim v ca d án; nh k hàng tun, hàng tháng, t xut, t chc nhiu cuc hp ánh giá kt qu thc hin,
kp thi chn chnh nhng tn ti, hn ch, gii quyt nhng khó khn vng mc; phi hp vi Bu chính vin thông tnh t chc
ào to, chuyn giao công ngh và phn mm h thng CSDLQG v dân c cho lc lng Cnh sát QLHC v TTXH, Công
an cp xã...
CBCS Công an tnh k Nông h tr ngi dân n cp CCCD.
Vi tinh thn vì nhân dân phc v và vi quyt tâm chính tr cao nht, ng y, Ban Giám c Công an tnh ã lãnh o, ch o
Ban Ch o Công an tnh ra các gii pháp phù hp, sáng to ch o, hng dn Công an các n v, a phng nâng cao
hiu qu thc hin 2 d án, nht là trong giai on thc hin "chin dch" cp CCCD. Qua ó lc lng Công an toàn tnh ã
huy ng ti a lc lng, phng tin quyt lit thc hin d án vi tinh thn quyt tâm chính tr cao nht, tng ca làm vic ngoài
gi hành chính, ngày l, ngày ngh... Trong ó Công an tnh ã thành lp 18 t thu nhn h s cp CCCD lu ng vi vic
huy ng trên 500 CBCS thc hin nhim v t 5 gi sáng n 1, 2 gi sáng ngày hôm sau; t tháng 11-2020, Công an
tnh ã trin khai K hoch "Tôi làm Công an xã" tng cng 832 CBCS thuc các n v nghip v Công an tnh thc hin
nhim v ti Công an 60/60 xã trên a bàn tnh, h tr lc lng CAX thc hin tt các ni dung công vic ca 2 d án; y mnh
công tác tuyên truyn bng nhiu hình thc thông qua các c quan báo chí, mng xã hi zalo, facebook và phát t
ri; trin khai cp CCCD trên ô-tô n các a bàn vùng sâu vùng xa; c các t công tác n tng nhà nhng trng hp già
yu, bnh tt, neo n không th i li c thu nhn h s cp CCCD; b trí ngi, phng tin n tn nhà a h n các im cp CCCD...
Nh trin khai và áp dng sáng to, linh hot các bin pháp, phng án, n nay i vi d án CSDLQG v dân c, kt qu thu
thp, cp nht, chnh sa, kim tra, phúc tra thông tin công dân trong CSDLQG v dân c t gn 100%; i vi d án sn
xut, cp, qun lý CCCD, tính n ngày 6-6-2021, Công an tnh k Nông ã thu nhn t 95,9%, công tác làm sch d liu
dân c t trên 100%.
Trong quá trình trin khai 2 d án trên a bàn tnh k Nông ã xut hin nhiu hình nh, vic làm ý ngha, nhân vn vì
Nhân dân phc v ca CBCS Công an k Nông nh: n tn nhà làm CCCD cho các trng hp là M Vit Nam Anh
hùng, Anh hùng Lao ng, ngi già neo n, m au bnh tt...; CBCS Công an h tr ngi dân n làm CCCD: b các
cháu nh cho các ch em ph n n làm CCCD, dùng xe ô-tô, xe máy ch nhng ngi không th i li c hoc cõng ngi
già, ngi b tt không i li c n các a im làm CCCD... Ri hình nh hi viên hi ph n c s nu cm h tr lc lng Công an
làm CCCD xuyên êm...

Chng kin lc lng Công an tnh k Nông làm vic xuyên ngày êm vi tinh thn vì nhân dân phc v, nhiu t chc, cá
nhân ã n ng viên, tng nhng món quà ngha tình là nhng bài th nói v cm xúc ca ngi dân i vi nhng vic làm,
cng hin thm lng ca lc lng Công an trong chin dch tip thêm sc mnh giúp lc lng Công an k Nông n lc hn na
nhm thc hin tt nhim v c giao và tip tc có nhiu vic làm ý ngha vì nhân dân phc v.
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