ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH

Số: 1576/UBND-CATP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường hoàn thiện
thủ tục cấp Căn cước công dân

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND - UBND thành phố;
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Công an thành phố;
- UBND các phường.
Trong thời gian qua, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các
phường đã nỗ lực phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền,
vận động người dân trên địa bàn làm các thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD).
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 90% công dân thành phố được cấp CCCD
theo quy định. Nhằm đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện thủ tục cấp CCCD cho công dân,
phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công
dân từ 14 tuổi đến 22 tuổi xong trước ngày 31/8/2022, công dân từ 23 tuổi trở lên
xong trước ngày 30/9/2022)
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ tịch
UBND thành phố yêu cầu:
1. UBND các phường khẩn trương quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể,
công an phường, Ban bảo vệ dân phố, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của phường, khu
phố tăng cường các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó tập trung
công tác tuyên truyền và vận động nhân dân đi làm CCCD. Yêu cầu UBND các phường
tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của địa phương với tần suất ít nhất
03 lần/ngày.
2. Công an thành phố Bắc Ninh chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị thực hiện thu
nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động trên địa bàn các phường và thường trực tại trụ sở
Công an thành phố vào các ngày trong tuần (bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật) từ
nay đến hết ngày 30/9/2022. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về UBND thành
phố (qua Văn phòng HĐND-UBND) trước ngày 01/9/2022 (đối với công dân từ 14
tuổi đến 22 tuổi) và ngày 01/10/2022 (đối với công dân từ 23 tuổi trở lên).
3. Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND thành phố theo dõi tiến độ thực
hiện của các địa phương. Đề xuất hình thức xử lý đối với đơn vị, UBND các phường
không hoàn thành chỉ tiêu, thời gian được giao.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu VT.
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