Ngi dân nu gp nhng vng mc liên quan n Cn cc công dân (CCCD) có th phn ánh, cung cp
thông tin n Cc Cnh sát Qun lý hành chính v trt t xã hi (QLHC v TTXH), B Công an.
Trang Fanpage nhn c nhiu phn ánh, kin ngh ca công dân liên quan n th CCCD gn chip.
Cc Cnh sát QLHC v TTXH, B Công an cho bit, sau hn 1 tháng hot ng trang Fanpage "Trung
tâm D liu quc gia v dân c" (facebook.com/ttdldc) ã tip nhn trên 3.000 kin ngh, phn ánh v các
vn v qun lý dân c, trong ó chim 90% v th CCCD gn chip. Ngoài ra, Cc cng tip nhn thông tin
ca ngi dân phn ánh ti a ch email dancuquocgia@mps.gov.vn.
Cng theo Cc Cnh sát QLHC và TTXH, ngi dân nu gp nhng vng mc, phin toái liên quan n
CCCD có th phn ánh, cung cp thông tin qua các a ch nêu trên Cc kp thi nm bt, gii quyt.
Fanpage "Trung tâm D liu quc gia v dân c" thng xuyên cp nht các hot ng ngành Công an, c
bit là các vn liên quan n tính nng, u im và tin ích ca th CCCD gn chip. Di các bài vit, hàng
trm lt bình lun ca ngi dùng Facebook t câu hi xung quanh th tc, quy nh cp th CCCD, nht là
tình trng b chm tr th ã nhiu tháng nay.
Tính n nay, toàn quc ã thu nhn c khong 59 triu h s làm th CCCD gn chip, trong ó ã sn xut và
tr cho công dân khong 47 triu th. D kin trong tháng 10-2021, Cc Cnh sát QLHC v TTXH s
hoàn thành mc tiêu sn xut, cp, i 50 triu th CCCD.
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