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Vietnam Post khẳng định vai trò doanh nghiệp Bưu chính quốc gia thực hiện sứ mệnh vì 
cộng đồng 

Bằng sự linh hoạt, sáng tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) không chỉ giữ 
vững vị thế doanh nghiệp bưu chính hàng đầu mà còn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong 
thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng. 

 

Bưu điện Việt Nam xây dựng và đưa vào hoạt động chuyên trang "Nông sản Hải Dương" trên 
sàn thương mại điện tử Postmart.vn 

Đảm bảo ổn định mạng lưới trong dịch Covid-19 

Thời điểm 4 ngày trước Tết Nguyên Đán, khi nhiều người hối hả chuẩn bị trở về quê hương 
sum họp đón Tết thì chị Nguyễn Thị Chuyên - nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Thủy An, 
Đông Triều, Quảng Ninh lại tạm xa gia đình để thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Chị 
là người tiếp xúc trực tiếp với F0 trong đợt chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, tiền tết và trợ 
cấp ưu đãi người có công hồi đầu tháng 2/2021. Đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao, chị 
không hề đắn đo bởi chị hiểu việc chi trả kịp thời cho người dân trước Tết là một chính 
sáchan sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước và bản thân chính là cầu nối 
giúp ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Lao động thương binh và xã hội thực hiện việc này. Chị 
cũng như bao người Bưu điện khác, dù biết rằng hiểm nguy nhưng luôn sẵn sàng tinh thần 
"lao" vào tâm dịch, phục vụ cộng đồng, đảm bảo tối đa nhu cầu của người dân. 



 

Chị Nguyễn Thị Chuyên - nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh 
chi trả tiền bảo trợ xã hội cho người dân 

Khi làn sóng Covid lần thứ 3 xuất hiện ở tâm dịch Đông Triều (Quảng Ninh), Chí Linh (Hải 
Dương) và dần lan rộng ra các huyện lân cận cũng như các địa phương khác, Bưu điện Việt 
Nam đã triển khai hàng loạt các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng trong 
dịch bệnh và duy trì ổn định mạng lưới lưu thông hàng hóa trong điều kiện vận chuyển khó 
khăn tại các khu vực thực hiện giãn cách. 

Dịch bệnh bùng phát trùng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chuyển phát hàng hóa 
tăng cao. Tại Hải Dương, trung bình mỗi ngày Bưu điện tỉnh tiếp nhận 50-60 tấn hàng. Việc 
cách ly xã hội toàn tỉnh khiến công tác vận chuyển, giao nhận hàng gặp nhiều khó khăn. Vượt 
trên những thách thức, Vietnam Post lập tức tăng cường năng lực mạng lưới, phương tiện vận 
chuyển, bố trí lao động, tổ chức các tuyến phát hợp lý để đảm bảo hàng hóa trong ca, trong 
ngày phát chính xác, an toàn tới người nhận trong thời gian nhanh nhất. 

Giữ vững tinh thần "Có mặt ngay khi cần", Vietnam Post cũng tổ chức vận chuyển miễn cước 
nhiều chuyến hàng vận là thiết bị vật tư y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn 
phục vụ công tác phòng chống dịch, tiếp thêm sức mạnh cho các y, bác sĩ trên tuyến đầu 
chống dịch. 

Bản đồ số Vmap tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch 

Là một trong những đơn vị chủ lực tham gia với Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của 
Chính phủ xây dựng và phát triển Bản đồ chung sống an toàn Covid (antoancovid.vn), Bưu 
điện Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc cung cấp và duy trì hạ tầng server, API 
bản đồ, hệ thống thông tin địa chỉ... cho nền tảng này. Bản đồ chung số An toàn Covid được 
phát triển trên nền tảng Bản đồ số Vmap, nhờ vậy, các thông tin về các địa điểm an toàn, có 
rủi ro, không an toàn được cập nhật liên tục. 



 

Bản đồ chung sống an toàn Covid 

Trên cơ sở Bản đồ chung sống an toàn Covid, Vietnam Post phối hợp cùng các chuyên gia 
đầu ngành về y tế công cộng xây dựng bản đồ An toàn Covid cho tỉnh Quảng Ninh và Bản đồ 
nhập điểm F0, F1 đi qua ở Chí Linh (Hải Dương) nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về lộ trình 
di chuyển, người tiếp xúc, cảnh báo nguy hiểm cho cộng đồng. 

Với Bản đồ chung sống an toàn Covid, Vietnam Post kỳ vọng sẽ tạo thói quen cho từng cá 
nhân, tổ chức trên toàn quốc và thực hiện bằng hành động hành động cụ thể hàng ngày về 
đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

Sàn TMĐT Postmart.vn phát huy hiệu quả tối đa cùng nông dân Hải Dương tiêu thụ 
nông sản 

Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng và lợi thế mạng lưới rộng khắp, phủ xuống tận thôn bản, 
Bưu điện Việt Nam đã xây dựng và triển khai Sàn thương mại điện tử Postmart.vn từ năm 
2018. Sàn đang cung cấp trên 40.000 mặt hàng, trong đó có khoảng 3.000 loại sản phẩm 
OCOP (Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm") và các loại đặc sản mang đậm giá trị 
truyền thống, là niềm tự hào của mỗi địa phương. Những năm qua, sàn Postmart đã trở thành 
cầu nối, đưa hàng ngàn sản phẩm, nông sản, đặc sản vùng miền của các doanh nghiệp nhỏ, 
hợp tác xã, hộ sản xuất quy mô nhỏ tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng cả nước; góp phần 
tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân các vùng, đồng thời hiện thực hóa các 
mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 



 

Quy trình đăng ký bán hàng trên sàn TMĐT Postmart 

Trước tình nông sản của nông dân Hải Dương bị tồn đọng, khó khăn trong việc tiếp cận người 
mua do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bưu điện Việt Nam đã khẩn trương xây dựng và đưa vào 
hoạt động chuyên trang "Nông sản Hải Dương" trên sàn thương mại điện tử Postmart tại địa 
chỉ: https://postmart.vn/nong-san-hai-duong-l188.html để chung tay cùng nông dân Hải 
Dương tiêu thụ nông sản, tổ chức khảo sát, làm việc với các nhà cung cấp đảm bảo chất 
lượng, quy cách đóng gói sản phẩm và vận chuyển miễn, giảm cước đến tay người mua. 

Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, sàn Postmart đã phát huy tối đa hiệu quả trong việc 
giúp nông sản Hải Dương tiếp cận khách hàng trên khắp cả nước, đẩy mạnh sản lượng tiêu 
thụ lượng lớn nông sản còn ùn ứ. Sàn TMĐT Postmart.vn là công cụ hữu hiệu để kết nối nhà 
sản xuất với người tiêu dùng, tạo uy tín, thương hiệu cho nông sản, đặc sản không chỉ của Hải 
Dương mà còn hỗ trợ nhiều hộ nông dân, các hợp tác xã, các mô hình khởi nghiệp của thanh 
niên nông thôn trên toàn quốc tiếp cận, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới góp phần hoàn thành các mục tiêu quốc gia. 

Hoàn thành nhập dữ liệu dự án "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 

Xác định "Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" là dự án quốc gia quan trọng, toàn mạng lưới 
Bưu điện Việt Nam đã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ công tác nhập liệu đồng thời bố trí nhân 
lực gấp rút thực hiện nhập dữ liệu an toàn, bảo mật và chính xác. Gần 100 triệu thông tin 
người dân được nhập liệu đầy đủ, minh bạch đóng góp trọng yếu vào việc hoàn thành và ra 
mắt Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 



 

Bưu điện Việt Nam hoàn thành công tác nhập số liệu dân cư và triển khai dịch vụ chuyển trả 
thẻ CCCD đến người dân 

Việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao cả này là một vinh dự lớn đối với Bưu điện Việt Nam, 
góp một phần thúc đẩy công tác số hóa trong quản lý dân cư, giảm thiểu các thủ tục hành 
chính, tiết kiệm chi phí cho người dân trong việc đi lại, xin xác nhận các giấy tờ liên quan đến 
hồ sơ, lý lịch… 

Ghi nhận kết quả này, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho Bưu điện Việt Nam vì những 
đóng góp đặc biệt quan trọng. Đồng thời, trong năm 2021, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an chuyển phát an toàn tuyệt đối thẻ Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử đến người dân. 

Với Bưu điện Việt Nam, những việc làm ý nghĩa trên đã không còn là nhiệm vụ được giao 
phó, mà trở thành hành động thiết thực, mang nghĩa tình của người Bưu điện, chung sức, 
đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để luôn tiên phong trong thực hiện sứ mệnh 
phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. 

Trường Thịnh 

 

  



Nguồn: Báo Sức Khỏe Đời Sống 

Ngày đăng: 05/03/2021 
Mục: Doanh nghiệp 

Phát huy vai trò đại lý thu trong triển khai chính sách BHYT, BHXH 

Các đại lý thu được ví như “cánh tay nối dài” của ngành BHXH trong việc chi trả và 
giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, quyền lợi khi tham gia BHXH, bảo 
hiểm y tế (BHYT). 

Hiện nay, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên đã được mở rộng 
đến từng xã, phường, thị trấn, trải đều đến từng thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người 
dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện. Theo thống kê trên toàn quốc, hiện 
đang có trên 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT với trên 37.300 điểm thu và trên 52.200 nhân 
viên đại lý thu, bảo đảm phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện kịp thời, linh hoạt nhất. 
Trong đó, Bưu điện Việt Nam chiếm số lượng lớn nhất; các đại lý phát triển bảo hiểm ngày 
càng mang tính chuyên nghiệp, hiện đại. 

Theo số liệu thống kê, năm 2020, Vietnam Post đã phát triển 360.000 đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, đạt 120% kế hoạch, chiếm 57% số lượng phát triển toàn ngành BHXH. 
Bên cạnh đó, đã vận động 5,6 triệu tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, đạt 
105% kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Post đã chi trả an toàn cho 97% người 
hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên toàn quốc. 

Chia sẻ về kết quả này, Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết, thời gian qua, 
Bưu điện Việt Nam đã thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên là tuyên 
truyền viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ giúp họ có thể tư vấn và giải đáp tất cả 
những câu hỏi, thắc mắc của người dân về chính sách BHXH tự nguyện. Đồng thời, phối hợp 
cùng ngành BHXH xây dựng kịch bản, hướng dẫn các bưu điện tỉnh/thành phố triển khai một 
cách truyền thông sáng tạo mà hiệu quả cao bằng hình thức tổ chức livestream tư vấn, tuyên 
truyền về bảo hiểm. 

 

Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên đã được mở rộng đến từng 
thôn, bản, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH, 

BHYT. 

Chú trọng đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về BHXH, BHYT 

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, năm 2021, ngành BHXH và Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ trong truyền thông, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức, nội dung truyền thông về 



BHXH, BHYT dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực 
tiếp. 

Với tỉnh Quảng Bình, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch ngay từ 
những tháng đầu năm và cụ thể từng tháng, từng quý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng tiến 
độ, phấn đấu đến khoảng tháng 11 hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021. Song song với đó, BHXH tỉnh phối hợp với 
Bưu điện tỉnh thực hiện đào tạo, đào tạo lại, tập huấn kiến thức cho nhân viên các đại lý thu 
về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kiện toàn và nâng cao chất lượng, số lượng đại lý, nhân 
viên các đại lý thu qua hệ thống bưu điện và các tổ chức khác. Chú trọng nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng; hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và mỗi tổ dân phố, 
thôn, bản có 1 nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
người dân trong việc tham gia. 

Về phía Bưu điện Việt Nam, đơn vị vừa có công điện khẩn yêu cầu toàn mạng lưới bảo đảm 
an toàn khi chi trả các chế độ an sinh xã hội như chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả bảo 
trợ xã hội; trợ cấp ưu đãi người có công theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, đối với các địa bàn 
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẽ lên phương 
án chi trả cho người hưởng sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách. Đối với địa bàn khó 
khăn như miền núi, vùng sâu vùng xa, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, phát huy tối 
đa vai trò và tiếng nói của trưởng làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền. 

Đặc biệt, trong quá trình chi trả, các nhân viên bưu điện phải thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch như đo thân nhiệt để theo dõi sức khỏe, đeo khẩu trang trong suốt quá 
trình phục vụ người hưởng cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Tại 
các điểm chi trả của Bưu điện đều phải bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh, có trang bị nước rửa 
tay sát khuẩn. 

Bên cạnh đó, người hưởng chế độ cần phối hợp trong việc tuân thủ các quy định về phòng 
chống dịch, tuân thủ hướng dẫn về giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp; chung tay đẩy lùi 
đại dịch và giúp cơ quan chức năng thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội đúng, đủ, an 
toàn, kịp thời.             

Huyền - Hoàng 

 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 05/03/2021 
Mục: Tin tức 

Tăng tốc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử 

Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho tất cả người dân từ đủ 
14 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 1-7-2021, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung tối đa 
mọi nguồn lực hiện có, kể cả việc “tăng ca” làm đêm cho kịp tiến độ. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Thủ Dầu Một tiến hành các thủ tục cấp thẻ CCCD cho người dân 

Tăng tốc cấp thẻ CCCD cho người dân 

Theo ghi nhận của P.V, vào khoảng 19 giờ tối 4-3 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
TP.Thủ Dầu Một (phường Phú Cường) có hàng trăm người dân đến để liên hệ cấp thẻ CCCD. 
Tại đây, lực lượng Công an thành phố đã bố trí hai bộ máy cùng cán bộ chiến sĩ để bảo đảm 
công tác cấp thẻ CCCD cho người dân được nhanh chóng, thuận tiện và không để người dân 
phải chờ lâu. 

Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, trong thời gian từ nay đến 
ngày 30-6-2021, Công an TP.Thủ Dầu Một sẽ tập trung lực lượng, chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 
từ 4 - 5 cán bộ, chiến sĩ thực hiện cấp thẻ CCCD cho người dân liên tục từ 7 giờ 30 phút đến 
21 giờ hàng ngày, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Sau khi thực hiện cấp thẻ CCCD tại 

Thượng tá Nguyễn Minh Tâm cho biết để được cấp CCCD hợp lệ thì trước tiên người dân 
cần phải bổ sung trường thông tin bắt buộc là ngày, tháng sinh phải đầy đủ, nhất là người 
dân ở tuổi trung niên và lớn tuổi mà trong sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân hiện nay 
thiếu thông tin về ngày, tháng sinh. Người dân cần đối chiếu, nếu trong sổ hộ khẩu chưa có 
thông tin về ngày sinh, tháng sinh thì mang giấy khai sinh đến cơ quan công an để bổ sung 
vào hộ khẩu trước khi đi làm CCCD. 

Trường hợp người dân không có giấy tờ chứng minh ngày sinh, tháng sinh trong sổ hộ khẩu 
và chứng minh nhân dân, đề nghị đến UBND xã nơi cư trú để được viên chức tư pháp hộ 
tịch hướng dẫn, cấp giấy khai sinh để bổ sung vào sổ hộ khẩu, phục vụ cho việc cấp CCCD 
được đúng thủ tục pháp lý theo quy định. 



Trung tâm Phục vụ hành chính công, lực lượng Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai các tổ 
lưu động xuống trực tiếp các phường, khu phố để làm thủ tục cấp CCCD cho nhân dân. Để 
tạo điều kiện cho người dân không phải đi lại nhiều lần, Công an TP.Thủ Dầu Một cũng phối 
hợp với Bưu điện thành phố tiến hành nhận trả thẻ CCCD tại nhà cho người dân. 

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh 
được Bộ Công an trang cấp 20 bộ máy để cấp thẻ CCCD cho người dân. Để đáp ứng nhu cầu 
sử dụng thẻ CCCD của người dân và bảo đảm đúng thời gian quy định của Bộ Công an, Công 
an Bình Dương sẽ tập trung mọi nguồn lực hiện có tiến hành cấp thẻ CCCD 3 ca/ ngày, liên 
tục từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ, kể cả làm ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ và sẽ tăng cường 
làm lưu động tại các xã, phường, thị trấn. “Cùng với việc cấp thẻ CCCD tại trụ sở, công an 
các đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với các cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp… 
để tăng cường cấp CCCD lưu động, bảo đảm tiến độ đề ra”, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho 
biết. 

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật 
tự xã hội Công an tỉnh, để thuận tiện khi liên hệ làm thẻ CCCD, công dân cần chuẩn bị các 
loại giấy tờ cần thiết để chứng minh, đối chiếu nội dung thông tin của bản thân như: CMND, 
CCCD có mã vạch, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… Bên cạnh đó, công an các đơn vị địa phương 
cần rà soát, thống kê lập danh sách những người trong diện được cấp thẻ CCCD theo họ tên, 
ngày, tháng, năm sinh, nơi thường trú, địa chỉ liên hệ,… để có phương án cấp thẻ CCCD phù 
hợp, đạt kết quả cao. 

Nhiều tính năng ưu việt của CCCD 

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Tâm thẻ CCCD sử dụng chíp điện tử có nhiều ưu điểm như: 
Độ bảo mật cao, có thể lưu trữ được nhiều trường thông tin; tích hợp thêm các thông tin của 
các bộ, ngành khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe cũng như lưu trữ nhiều loại 
giấy tờ có giá trị khác… Qua đó, có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo 
cũng như chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống, tạo sự thuận lợi cho công dân khi 
thực hiện các giao dịch trực tuyến của Chính phủ điện tử và phù hợp với xu thế công nghệ số 
như hiện nay. 

“Khi thẻ CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao 
dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có 
gắn chíp thì sẽ thực hiện được các giao dịch. Việc sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử sẽ 
thuận lợi hơn trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý 
nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới nền Chính phủ số, 
chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, đây là xu hướng tất yếu trong việc phát triển xã 
hội hiện nay”, Thượng tá Nguyễn Minh Tâm nói. 

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Minh Tâm, thẻ CCCD cũng có thể được sử dụng thay cho việc 
sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa 
thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng 
hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau, khi đó thẻ CCCD sẽ được sử dụng ngôn ngữ khác. 

- Theo thông báo của lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một về việc làm CCCD cho công dân 
trên địa bàn thành phố: Căn cứ Kế hoạch số 32 ngày 17-11 của Công an Bình Dương về việc 
hướng dẫn cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh, Công an TP.Thủ Dầu Một đã quy định về thời 
gian thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân TP.Thủ Dầu Một tại các tổ cấp CCCD lưu động 
ở 14 phường cụ thể như sau: 

Cán bộ, nhân viên các tổ lưu động sẽ nhận hồ sơ tại các phường theo giờ hành chính. Địa 
điểm do lãnh đạo UBND phường thống nhất để chọn cấp CCCD. Thời gian cụ thể: Phường 
Hiệp Thành từ ngày 9 đến 21-3, Chánh Nghĩa: Ngày 23-3 đến 4-4, Phú Cường: Ngày 5 đến 
11-4, Phú Hòa: Ngày 12 đến 18-4, Phú Lợi: Ngày 19 đến 25-4, Phú Tân: Ngày 26 đến 29-4; 



Tương Bình Hiệp: Ngày 4 đến 9-5, Hiệp An: Ngày 10 đến 16-5; Tân An: Ngày 17 đến 23-5; 
Phú Mỹ: Ngày 24 đến 30-5, Chánh Mỹ: Ngày 31-5 đến 6-6; Phú Thọ: Ngày 7 đến 13-6; Định 
Hòa: ngày 14 đến 20-6 và phường Hòa Phú từ ngày 21 đến 27-6. Điểm cấp CCCD cố định tại 
bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một. 

- Trung tá Trần Phương Toàn, phó Trưởng Công an TX.Tân Uyên cho biết từ tháng 2 đến 
nay, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội Công an thị xã đã chủ động, 
tích cực thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử theo hình thức lưu động trên địa bàn thị xã. 
Qua đó, lực lượng công an đã hoàn thành xong khoảng 500 thẻ CCCD. 

Hiện Công an thị xã tổ chức thành 2 điểm cấp thẻ CCCD, gồm: Bộ phận “một cửa” của thị xã 
và điểm lưu động qua 12 xã, phường; đối tượng được thực hiện cấp sẽ ưu tiên cho học sinh, 
sinh viên, cán bộ hưu trí, công nhân viên chức và người lớn trên toàn địa bàn thị xã. Thủ tục 
cấp thẻ rất đơn giản chỉ cần người dân mang theo Giấy chứng minh nhân dân (nếu có) và sổ 
hộ khẩu. Sau khi hoàn thành, Đội Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội sẽ thực hiện lộ trình cấp 
thẻ CCCD cho người từ nơi khác đến TX.Tân Uyên sinh sống và lao động (hay gọi là nhân 
khẩu tạm trú). 

Trung tá Trần Phương Toàn cho biết thêm, do Bình Dương nằm trong 10 tỉnh, thành phố được 
Bộ Công an chọn làm điểm thực hiện hoàn tất đến ngày 1-7. Vì thế, thời gian tới đây, lãnh 
đạo Công an thị xã sẽ linh hoạt 2 điểm cấp thẻ CCCD lưu động chia làm 3 buổi (sáng, chiều, 
tối) để kịp tiến độ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác cải cách thủ tục 
hành chính trên địa bàn thị xã. 

KHÁNH THỦY 

 

  



Nguồn: Dân Trí 

Ngày đăng: 06/03/2021 
Mục: Xã hội 

Công an "80 ngày đêm không nghỉ", lưu động làm căn cước gắn chíp điện tử 

Để thực hiện theo tiến độ được giao, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) mở đợt cao 
điểm "80 ngày đêm không nghỉ", lưu động làm căn cước gắn chíp điện tử phục vụ nhân 
dân. 

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa về ra quân mở đợt cao điểm 
tập trung, huy động nguồn lực cấp gần 200 nghìn thẻ căn cước công dân (CCCD)  gắn chíp 
điện tử xong trước ngày 1/5/2021, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) mở đợt cao điểm "80 ngày đêm không 
nghỉ", thành lập 2 tổ lưu động để làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, trường học… 

 

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) mở đợt cao điểm "80 ngày đêm không nghỉ", lưu động 
làm căn cước gắn chíp điện tử phục vụ nhân dân. 

Theo đó, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2021, Công an huyện Thọ Xuân bố trí làm CCCD 
gắn chíp điện tử cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn thị 
trấn Thọ Xuân và công dân của thị trấn Thọ Xuân từ đủ 14 tuổi trở lên vào tất cả các buổi tối 
(từ 17h30 đến 21h30) tại trụ sở tiếp công dân của Công an huyện. 

Việc mở đợt cao điểm cấp CCCD lưu động sẽ giảm thời gian đi lại cho người dân, góp phần 
vào công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai thu thập thông tin cấp thẻ CCCD gắn chíp 
điện tử cho cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện. 

Nhấn để phóng to ảnh 



 

Các cán bộ chiến sĩ của Đội cảnh sát QLHC về TTXH làm việc liên tục mỗi ngày 10 tiếng 
đồng hồ, không kể thứ bảy, chủ nhật và buổi tối. 

Lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân cũng đã tăng cường thêm 10 cán bộ chiến sĩ cho Đội cảnh 
sát về QLHC về TTXH để thành lập 2 tổ công tác tiến hành cấp CCCD lưu động ở các xã, thị 
trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các địa bàn dân cư. 

Thiếu tá Lê Hữu Nam, Đội trưởng Đội cảnh sát QLHC về TTXH công an huyện cho biết: Sau 
khi triển khai CCCD gắn chíp trên địa bàn huyện, từ nay đến ngày 19/5/2021, toàn thể cán bộ 
chiến sĩ của Đội làm việc liên tục mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ, không kể thứ bảy, chủ nhật và 
buổi tối để thực hiện theo tiến độ mà Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh 
Hóa giao. 

Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD gắn mã 
vạch để cán bộ Công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập từ trước 
đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, 
công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 5 
phút. Khi hoàn tất việc in thẻ, CCCD sẽ được Bưu điện gửi về tận nơi cư trú cho người dân. 

Trần Lê 

 


