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Lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho người dân 

Để hoàn thành kế hoạch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip mới, lực lượng Công an 

các địa phương đã và đang nỗ lực từng ngày trong việc giải quyết hồ sơ cấp CCCD cho 

người dân. 

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi 

nhận thấy rất động người dân địa phương đến làm thủ tục cấp CCCD. Do lượng người đến làm 

thủ tục đông nên các cán bộ Công an làm nhiệm vụ tại đây phải làm việc liên tục, không ngơi 

nghỉ. 

 

Công an huyện Đại Lộc giải quyết hồ sơ cấp CCCD cho người dân 

Trò chuyện cùng PV, anh Lê Đức Hòa (SN 1978, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) cho biết 

hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi nghe được thông tin 

về việc cấp mới CCCD ở địa phương cùng với đó chứng minh nhân dân đã cũ nên anh đã về 

quê để thực hiện thủ tục cấp CCCD theo quy định. 

Chia sẻ về cảm nhận khi đến làm thủ tục, anh Hòa cho biết được cán bộ Công an tận tình hướng 

dẫn, giải quyết các thủ tục rất nhanh gọn. Ngoài ra, một thuận lợi nữa là tại khu vực làm CCCD 

có bộ phận đăng ký địa chỉ nhận CCCD qua đường bưu điện nên do đang sinh sống và làm việc 

tại TP Hồ Chí Minh, anh Hòa đã đăng ký địa chỉ nhận CCCD trong TP Hồ Chí Minh để thuận 

tiện trong công việc. 



 

Sau khi hoàn thành thủ tục cấp CCCD, người dân được đăng ký địa chỉ tiếp nhận CCCD qua 

đường bưu điện. 

Trao đổi với PV, Đại úy Hồ Thị Huyền Trang, Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công 

an huyện Đại Lộc cho biết, để đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận cấp CCCD, việc thu nhận hồ sơ được 

thực hiện 3 ca liên tục từ 7h-22h tất cả các ngày trong tuần. Sau 22h, các cán bộ Công an sẽ 

hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam. Từ 

ngày 4/3 đến nay, đã có hơn 2.000 hồ sơ cấp CCCD tại huyện Đại Lộc được tiếp nhận, xử lý. 

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, sẽ có hơn 138.000 người tại huyện Đại Lộc được hoàn thành hồ 

sơ cấp CCCD. Do đó, để hoàn thành được kế hoạch này, Công an huyện Đại Lộc đã trưng dụng 

một số cán bộ Công an xã chính quy, cán bộ các đội nghiệp vụ tham gia vào công tác cấp 

CCCD. 

Cũng trong những ngày này, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng phối 

hợp với Công an TP Sóc Trăng đã tiến hành cấp CCCD cho giáo viên, học sinh Trường THPT 

Hoàng Diệu và người dân trên địa bàn TP Sóc Trăng. 

 

Lực lượng Công an làm thủ tục cấp CCCD mới cho các em học sinh vào tối 14/3. 

Thông tin thêm về hoạt động trên, Trung tá Phan Hồng Hải, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, 

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần 



(13 -14/3), đơn vị bố trí 4 tổ làm việc từ sáng sớm cho đến 23h. Tính đến đêm 14/3, đã làm thủ 

tục nhận được gần 500 hồ sơ đúng quy định. Do giáo viên phải giảng dạy, học sinh đi học nên 

đơn vị làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần để hoàn thành việc cấp CCCD cho gần 2.000 giáo viên 

và học sinh của Trường THPT Hoàng Diệu, đồng thời nhận hồ sơ của người dân trên địa bàn 

TP Sóc Trăng để làm luôn.  

 

Học sinh được làm khô tay để lấy dấu vân tay thuận lợi hơn. 

“Bắt đầu từ tối hôm nay (15/3), chúng tôi tổ chức làm hồ sơ cấp CCCD cho 700 giáo viên và 

học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương vì trường này các em học ban ngày nên 

tổ chức làm vào ban đêm. Sau đó tiếp tục trở lại Trường THPT Hoàng Diệu và các trường học 

trên địa bàn TP Sóc Trăng vào ngày nghỉ cuối tuần để nhận hồ sơ cấp CCCD cho giáo viên, học 

sinh”, Trung tá Hải cho hay. 

Ông Nguyễn Văn Ba (ngụ phường 3, TP Sóc Trăng), cho biết: “Do ban ngày bận việc nên tối 

14/3, vợ chồng tôi mới đến Trường THPT Hoàng Diệu để làm thủ tục cấp CCCD. Thấy các cô 

chú Công an làm việc từ sáng cho đến đêm dù vất vả nhưng vẫn nhiệt tình, vui vẻ với người 

dân. Thủ tục ngắn gọn, nhanh chóng. Các cô chú Công an làm việc không nghỉ, sẵn sàng đáp 

ứng mọi yêu cầu của người dân”. 



 

Ông Nguyễn Văn Ba đang được lấy dấu vân tay để cấp CCCD tối 14/3. 

Được biết, để triển khai hiệu quả công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử, Công an tỉnh Sóc Trăng 

đã dừng việc cấp CMND 9 số từ ngày 22/1/2021. Đồng thời từ ngày 25/1/2021, ngoài việc tiếp 

nhận hồ sơ làm CCCD cố định tại trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh Sóc Trăng và Công 

an các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Phòng CSQLHC về TTXH 

thành lập các Tổ lưu động, để triển khai tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử tại 

các đơn vị lực lượng vũ trang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Công an các 

địa phương thành lập các tổ lưu động để triển khai tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp 

điện tử tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND và các ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, 

phường, thị trấn... và tại các địa bàn dân cư. 
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Phú Yên: Rút ngắn thời gian cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử 

Hiện nay, công an các địa phương tại tỉnh Phú Yên đang tích cực triển khai việc cấp căn 

cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân. 

Hầu hết người dân hài lòng vì các thủ tục nhanh gọn, không mất nhiều thời gian. Việc có thể 

đăng ký gửi trả căn cước về tận nhà thông qua bưu điện cũng tạo sự thuận tiện cho người dân. 

 

Ngày 4/1/2021, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện việc thu nhận 

hồ sơ cấp Căn cước công dân (mẫu mới có gắn chíp điện tử). Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN 

Vào lúc 22 giờ ngày 14/3 phóng viên TTXVN có mặt tại một điểm làm căn cước công dân ở 

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

Đây là tổ làm căn cước lưu động do Công an thành phố Tuy Hòa đảm nhận. Tổ bắt đầu làm 

việc từ 6 giờ 30 phút đến 22 giờ. Việc cơ quan chức năng lập tổ lưu động làm căn cước cho học 

sinh được nhà trường đánh giá cao do các em có lịch học kín và đang chuẩn bị cho các kỳ thi 

sắp tới. 

Tại trụ sở Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vào lúc 7 giờ ngày 15/3 có rất đông 

người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Chỉ đợi khoảng 5 phút, 

chị Hồ Thị Đào (Phường 9, thành phố Tuy Hòa) đã được gọi tên sau khi cán bộ đã đối chiếu 

các thông tin cá nhân. Chị được hướng dẫn đến bộ phận lăn tay, chụp ảnh và đến bộ phận đóng 

lệ phí, nhận phiếu hẹn. Bước cuối cùng là chị làm thủ tục đăng ký với Bưu điện để nhận căn 

cước theo địa chỉ yêu cầu. 

Chị Hồ Thị Đào chia sẻ: Do chứng minh thư đã bị mờ số nên chị đi làm lại căn cước công dân. 

Lúc đầu cứ nghĩ phải mất nhiều thời gian để làm các thủ tục. Thế nhưng khi đến đây chị được 

cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, chỉ mất khoảng 10 phút tính cả thời gian chờ thì đã làm xong 

tất cả các thủ tục. Cũng nhờ có dịch vụ chuyển phát tại nhà nên chị chỉ phải đi một lần. 

Do nhu cầu được cấp căn cước gắn chip của người dân cao nên Công an tỉnh Phú Yên đã yêu 

cầu công an các địa phương tăng cường nhân lực và tăng ca để kịp thời giải quyết hồ sơ. Thời 

gian mở cửa tiếp công dân từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. 

Trung tá Đỗ Thị Hoài Thương, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

(Công an thành phố Tuy Hòa) cho biết: Bình quân mỗi ngày có 300 đến 500 công dân hoàn 

thành các thủ tục để được cấp căn cước. Để tạo thuận lợi cho người dân, Công an thành phố đã 



chủ động sắp xếp theo giờ để phục vụ. Những công dân đăng ký làm căn cước theo cơ quan, 

đơn vị được bố trí riêng và sắp xếp thời gian cụ thể để không phải chờ đợi. Các công dân đi làm 

căn cước bình thường thì được cán bộ tư vấn, kiểm tra hồ sơ ngay từ ban đầu để tránh phải chờ 

đợi. 

Thượng tá Quản Thiện Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết thêm: Thực hiện 

chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Phú Yên đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho việc thực hiện Dự án dữ 

liệu quốc gia về dân cư; triển khai thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử 

từ ngày 4/1. Mục tiêu của Công an tỉnh Phú Yên là từ nay đến ngày 1/7/2021 sẽ cấp 600.000 

thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an 

tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ; thành lập thêm các tổ lưu động để cấp căn cước 

công dân tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… và tại các địa bàn dân cư. 
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Từ tháng 4/2021, Quảng Nam sẽ thí điểm xã thông minh 

Nội dung trên vừa được ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đưa ra 

tại hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về hướng dẫn triển khai chuyển đổi số 

trên địa bàn 

 

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Nam 

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến nay, việc chuyển đổi số tại địa phương đã đạt được 

những kết quả tích cực. Hầu hết các cơ quan nhà nước đảm bảo hệ thống mạng, thiết bị tin học 

phục vụ ứng dụng CNTT (vẫn còn một số xã miền núi chưa có cáp quang). Tính đến tháng 

3/2021, 100% Sở, ngành, huyện đã kết nối hệ thống mạng diện rộng (WAN). Hệ thống Trung 

tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đạt 134 VPS/7 Server vật lý, hoạt động 50%-60% năng lực RAM, 

CPU, 80% dung lượng lưu trữ. 

Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối đến 18/18 UBND huyện, thị 

xã, TP và 18/18 huyện, thị, thành ủy; 10/18 huyện triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến 

đến cấp xã… 

Tính đến nay, Quảng Nam đã triển khai phần mềm quản lý văn bản đến 100% các sở, ngành, 

huyện thị xã, TP và cấp xã trên địa bàn tỉnh; kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử thông 

suốt 4 cấp từ Chính phủ - tỉnh – huyện – xã và áp dụng chữ ký số trên văn bản điện tử với hơn 

90% văn bản giữa các cơ quan cấp tỉnh, huyện được gửi nhận điện tử. 

Đối với công tác cải cách hành chính, Quảng Nam đã cung cấp 792 dịch vụ công ở mức 3,4 (tỷ 

lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3 đạt 30%, mức 4 đạt 14%), triển khai ứng dụng chữ ký số 

chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước: đến nay, đã cấp hơn 2.000 chứng thư số cho các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh… 

Đặc biệt, trong thời gian qua, Quảng Nam đã triển khai thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều 

hành thông minh tỉnh với 11 phân hệ tích hợp, gồm: giám sát, điều hành kinh tế - xã hội; giám 

sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; y tế; dịch vụ 

giám sát thông tin trên môi trường mạng; dịch vụ phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị 

người dân; giám sát giao thông và an ninh trật tự của đô thị; giám sát tàu thuyền, phát triển dịch 

vụ đô thị thông minh trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục... 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đã triển khai ứng dụng Phản ánh hiện trường, Smart Quảng 

Nam; Hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) đối với hệ thống Trung tâm dữ liệu của tỉnh... 
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Với những nỗ lực của địa phương, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 

mong muốn Cục Tin học hóa tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Quảng Nam trong chuyển đổi số. Ông 

Bửu cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh cần tạo điều kiện hỗ trợ giá lắp 

đặt, kết nối đường truyền internet đến các xã, thôn khó khăn. 

Riêng đối với chủ trương xây dựng xã thông minh, ông Bửu yêu cầu Sở TT&TT tỉnh tổ chức 

cho cơ sở đăng ký đến hạn chót 31/3, sau đó lựa chọn địa phương triển khai thí điểm từ đầu 

tháng 4/2021 để đánh giá kết quả và tiến hành nhân rộng ra toàn tỉnh. 
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Sàn thương mại điện tử “giải cứu” nông sản Việt 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây khó khăn cho tiêu thụ nhiều loại nông sản thì việc đưa 

nông sản lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là giải pháp tình thế, mang tính chất “giải 

cứu”. Nhưng về lâu dài, đây chính là việc hiện thực hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 

nghiệp mà dịch bệnh là “chất xúc tác” để quá trình này diễn ra nhanh hơn. 

 

Gian hàng nông sản tỉnh Hải Dương trên sàn TMĐT Vỏ Sò 

Sàn TMĐT ưu tiên nông sản Việt 

Ngày 4/3/2021, chuyến xe chở 60.000 quả trứng gà sạch Cẩm Đông (nông sản của tỉnh Hải 

Dương) đã về đến kho của sàn TMĐT Vỏ Sò (voso.vn) để sớm đến tay người tiêu dùng. Đây là 

những lô hàng đầu tiên trong chiến dịch dùng công nghệ số giúp nông sản Việt thoát cảnh cần 

“giải cứu”. 

Theo đó, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã triển khai tính năng “Mua 

chung giá rẻ” trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò để mở gian hàng, tổ chức thu gom và phân 

phối nông sản cho người dân Hải Dương lúc này đang ế ẩm, khó tiêu thụ do dịch Covid-19 lây 

lan rộng trong toàn tỉnh. 

Tiếp đó, sàn TMĐT Vỏ Sò mở 6 gian hàng “giải cứu” nông sản Hải Dương, cung cấp 5 loại 

nông sản gồm: trứng gà Cẩm Đông, gà đồi Chí Linh, ổi Thanh Hà, bắp cải, su hào. Đây là 

những loại nông sản đã được Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương và Viettel Post thống nhất đưa lên 

bán trên sàn Vỏ Sò trong giai đoạn đầu. 

Để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản đang đến vụ thu hoạch nhưng khó khăn về thị 

trường, Viettel Post hỗ trợ phí vận chuyển, áp dụng đồng giá 11.000 đồng cho đơn hàng trọng 

lượng tới 30kg từ Hải Dương đến một số địa phương (Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh) trong tháng 3/2021. 

Chỉ sau hơn 2 ngày triển khai, sàn này đã hỗ trợ các hộ nông dân Hải Dương tiêu thụ được hơn 

7 tấn rau củ, 80.000 trứng gà và hơn 850 con gà. Hiện nay, sàn TMĐT này vẫn giới thiệu nông 

sản tỉnh Hải Dương ở trang chủ, vị trí dễ nhìn để người mua dễ theo dõi, tiếp cận. 
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Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), vừa qua, Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình 

cũng kiến nghị liên quan đến việc bán các sản phẩm OCOP (mỗi làng một sản phẩm) trên sàn 

TMĐT. 

Về việc này, Bộ TT-TT cho biết, Bộ đã giao cho VNPost thực hiện nhiệm vụ đưa sản phẩm lên 

sàn Postmart. Theo thống kê, hiện nay tỉnh Hòa Bình đã công nhận 27 sản phẩm đạt chứng nhận 

tiêu chuẩn OCOP trong đó có 9 sản phẩm 4* và 18 sản phẩm 3*. Tuy nhiên trên sàn 

PostMart.VN chưa có sản phẩm của Hòa Bình. 

Do đó, trong năm 2021, VNPost sẽ phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình để hỗ trợ, hướng 

dẫn nhà cung cấp lên sàn. Tương tự đối với Quảng Ninh, VNPost sẽ có văn bản để tiếp tục phối 

hợp với UBND tỉnh để tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu trong năm 2021. 

Gần đây nhất, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM- Bộ Công Thương) cũng phối hợp với sàn 

TMĐT Sendo triển khai Gian hàng “Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại”, hỗ trợ 

đầu ra cho các sản phẩm của doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực TMĐT cho các đối tượng 

là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thiết lập kênh tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm 

nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng… 

Trước mắt, gian hàng tập trung hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các sản phẩm nông sản trong và 

sau thời kỳ dịch bệnh. Đặc biệt, tới đây Cục XTTM sẽ phối kết hợp với Sở Công Thương và 

Sở NN&PTNT tại một số địa phương xúc tiến sản phẩm theo các hình thức như: kết nối trực 

tiếp trong chuỗi cung ứng, thúc đẩy TMĐT thông qua các sàn trong nước và quốc tế, huấn luyện 

và đào tạo trong chuỗi cung ứng về truy xuất nguồn gốc, xúc tiến bán hàng, TMĐT, xây dựng 

hình ảnh sản phẩm… 

Xây dựng chiến lược tiêu thụ cho nông sản 

Ông Hoàng Minh Chiến- Phó Cục trưởng Cục XTTM (Bộ Công Thương) cho biết, việc kết nối 

nông sản của các địa phương với các sàn TMĐT nhằm từng bước thiết lập chuỗi giá trị cho 

từng sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Đây là hoạt 

động mang tính chiến lược và bền vững cho tất cả các mặt hàng tiềm năng trên phạm vi toàn 

quốc. 

Theo các chuyên gia, giải pháp đưa nông sản- một nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam lên sàn 

TMĐT là giải pháp hữu hiệu để nông sản dần thoát cảnh “được mùa mất giá” hoặc phải “giải 

cứu”. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ rất nhiều cho người nông dân. 

Trước đó, tại hội thảo về Tiền điện tử (Mobile Money), Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh 

Hùng cho rằng, Mobile Money sẽ là giải pháp để đưa người dân tiếp cận tới các dịch vụ (có trả 

phí) mang tính “đổi đời” trên nền tảng Internet như: y tế, giáo dục, tài chính, việc làm, an sinh 

xã hội. Mobile Money thâm nhập thị trường nông thôn và số hoá chuỗi giá trị nông nghiệp. 

Theo đó, Mobile Money giúp người dân thành phố có thể mua một nải chuối ở vườn cây của 

một người cụ thể ở bất kỳ thôn bản nào trên toàn quốc, thậm chí ở cây nào trong vườn cây đó. 

Người nông dân cũng vì đó mà bán được giá cao. 

Việc kết nối tiêu thụ nông sản trên các sàn TMĐT vừa là một giải pháp tình thế lúc dịch bệnh, 

tránh tình trạng "giải cứu" tự phát, vừa hiện thực hóa chuyển đổi số này. 

Tuy nhiên, các sàn TMĐT cho biết, để nông sản được “lên sàn”, sản phẩm nhất định phải đáp 

ứng được các yêu cầu về an toàn, phải truy xuất được nguồn gốc, chất lượng đảm bảo và minh 

bạch về thông tin. 
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