Song hành vi nhim v m bo an ninh trt t (ANTT) dp cn Tt Nguyên án Nhâm Dn, nhng ngày
qua, Công an TP à Nng vn tip tc thc hin thu nhn h s ngh cp Cn cc công dân (CCCD) và tr th
CCCD gn chíp cho ngi dân. Phn vic này c lc lng Công an c s thc hin xuyên sut, k c ban êm
phn u v ích trc Tt.
i úy Trn Nguyn Ngc Minh tr th CCCD cho ngi dân tn nhà.
Là mt trong nhng ni dung trong mô hình "Công an c s tng ca phc v nhân dân" do Thiu tng V
Xuân Viên- Giám c Công an TP à Nng phát ng, Công an các phng, xã nhng ngày qua ã kt hp
thm gp lc lng ban iu hành khu dân c cùng vi tr th CCCD cho ngi dân. Vic làm này nhn c s ng
h, khen ngi rt ln t nhân dân. Thc hin mô hình ã nhn c s hng ng tích cc, to chuyn bin rõ nét t
nhn thc n hành ng ca mi Cnh sát khu vc (CSKV). Nh i úy Trn Nguyn Ngc Minh, cán b CAP
Thun Phc, nhân ngày Ch nht anh tranh th xung khu dân c, làm vic vi Bí th chi b Tân Phc 2, t
trng t 42, t 48 ch ng nm tình hình ANTT và tuyên truyn công tác phòng chng dch COVID-19.
Anh cng linh hot tr CCCD ti nhà cho hàng trm ngi dân. i úy Minh cho bit, dp cui tun hoc ban
êm là thi im thích hp gp g ngi dân vì trong tun h u i làm, vic gp g rt hn ch. Qua nhng bui làm
vic thân tình này, anh cng bit c nhiu hoàn cnh khó khn nên vn ng Mnh Thng Quân h tr. Mi
ây nht, anh ã vn ng các Mnh Thng Quân tng 2 chic xe máy tr giá gn 50 triu ng cho 2 trng hp,
kp thi gii quyt vn sinh k h vn lên trong cuc sng.
Tính riêng trên a bàn Q. Hi Châu, thi im hin nay ã thu nhn làm th tc cp CCCD cho
137.249/141.352, t 97 % có mt ti ni c trú. CAQ Hi Châu ã tip nhn hn 94.100 th CCCD t Công
an TP và B Công an. Theo CAQ Hi Châu, dù thi gian u gp mt s khó khn chung trong quá
trình tr CCCD cho ngi dân nhng vi s ch o quyt lit ca Giám c và lãnh o CAQ, cán b chin s ã
tng bc khc phc, n nay toàn CAQ ã tr c 100% s th CCCD nhn c. t thc hin mô hình v tng ca
phc v nhân dân, s th CCCD nhn mi t Công an TP tip tc c phân loi, kp thi cp phát n tay nhân
dân nhanh nht.
Vic s hóa d liu dân c không ch giúp c quan chc nng trong công tác qun lý, mà còn giúp ngi
dân thun tin trong các giao dch giy t. Có th thy, ng dng h thng C s d liu quc gia v dân c
(CSDLQGVDC) vào công tác phòng, chng dch COVID-19 t c nhiu hiu qu. D liu t h thng c ng
dng ngi dân thc hin khai báo y t và cán b ti các cht kim soát quét thông tin khai báo. Ti à
Nng, n nay ã thc hin to lp c hn 14.000 im kim dch, khai báo y t ti tr s c quan, n v; bao gm các
im quét c to t ng dng PC-COVID ã liên thông.
Ti hi ngh Tng kt công tác qun lý hành chính nm 2021, i tá Quách Vn Dng- Trng Phòng
QLHC v TTXH Công an TP à Nng cho bit, thc hin quyt lit, không k ngày êm, kp thi tháo g
khó khn, vng mc thì n nay c bn hoàn thành nhim v c giao i vi 2 d án có ý ngha chin lc là
CSDLQGVDC và D án sn xut, cp và qun lý CCCD. Ch tính riêng vic tháo g các khó khn vng
mc trong quá trình thc hin 2 d án, Phòng QLHC v TTXH ã tham mu ban hành hn 150 vn bn v
hng dn, ôn c, ch o công tác trin khai thc hin. n nay ã thu thp 99% phiu thông tin dân c, s
nhân khu thng trú cha thu thp do không sinh sng ti ni ng ký thng trú, cha xác nh c ni hin ti.
Công an TP cng tin hành làm sch 99,6% d liu, góp phn bo m d liu dân c "úng, , sch, sng".
Dù không còn thc hin nh chin dch rm r trc ây nhng vic thu nhn h s ngh cp CCCD vn c thc
hin cho i tng iu kin. Hin nay, Công an các phng, xã ang t chc tuyên truyn thông qua Zalo
Official account, các nhóm Zalo ca khu dân c, t dân ph vn ng ngi cha làm h s thu thp thông
tin. ng thi, Cnh sát khu vc phi hp vi Bí th chi b, t trng tranh th thi gian ngi dân tr v nhà ón Tt
rà soát và mi tng trng hp iu kin nhng cha làm h s. Cùng vi ó, các t lu ng s n tn nhà làm cho
các trng hp già yu, bnh tt, không th di chuyn c. Công an TP à Nng phn u hoàn thành 100%
dân c iu kin c làm h s ngh cp CCCD, cán ích trc Tt nguyên án.
Theo i tá Phan Vn Dng- Phó Giám c Công an TP, CSDLQGVDC và D án sn xut, cp và qun lý
CCCD là nhng án ln ca chính ph nhm thc hin mc tiêu v kinh t, chính tr, xã hi do ó cn m bo
ngun nhân lc trình thc hin công tác này. Vic thc hin mô hình "Công an c s tng ca phc v
nhân dân" s góp phn y nhanh hoàn thành các phn vic còn li ca 2 d án. Thi gian ti, Công an
TP s tng cng tp hun, thc hin hng dn nghip v cho lc lng Cnh sát khu vc, Công an xã chính

quy c s m bo vn hành hiu qu h thng, ng dng vào công tác thc hin tt nhim v c giao.
* n nay, B Công an ã in và tr v cho Công an a phng gn 60 triu th
CCCD gn chíp in t, t 100% trên h s iu kin cp trong nm 2021. Ngi dân
có thc mc liên quan n CCCD gn chíp cn liên h qua h thng tng ài
19000368 ca Trung tâm D liu quc gia v dân c, Cc Cnh sát QLHC v
TTXH (B Công an) c gii áp.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

