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Giúp dân thoát nghèo – Sứ mệnh mới của Bưu điện Việt Nam 

Tạo hệ sinh thái giúp người dân kinh doanh để thoát nghèo là sứ mệnh mới vừa được 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) công bố, với mong muốn chung tay 
góp sức giải những bài toán, những nỗi đau của xã hội. 

Giúp dân thoát nghèo bền vững nhờ hệ sinh thái 

Sáng 24/2, Vietnam Post đón Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng Thứ trưởng 
Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đến làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc 

Với tinh thần nghĩ mới, làm mới, tư duy khác biệt, doanh nghiệp bưu chính nhà nước đã tự 
đặt cho mình một sứ mệnh mới, một sứ mệnh đặc biệt quan trọng, đó là tạo hệ sinh thái giúp 
người dân kinh doanh để thoát nghèo. 

Không chỉ làm dịch vụ bưu chính - chuyển phát truyền thống, Bưu điện Việt Nam đang có cơ 
hội tạo hệ sinh thái để bất kỳ người dân, hộ nông dân nào cũng có thể tham gia hoạt động sản 
xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Họ sẽ được hỗ trợ đào tạo kiến thức kinh doanh, hỗ trợ 
mua giống và phân bón chất lượng tốt nhất với giá đúng thị trường. Và họ có thể phát triển 
các sản phẩm mang thương hiệu hộ gia đình, tiếp cận thị trường toàn quốc, toàn cầu ngay khi 
vẫn ngồi ở nhà. 

Đánh giá cao sứ mệnh mới của Bưu điện Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích: 
Sau khi doanh nghiệp bưu chính giúp người dân kinh doanh, tạo công cụ để họ đạt thu nhập 
cao, họ sẽ trả tiền cho doanh nghiệp bưu chính. Nếu 24 triệu hộ với 100 triệu người dân tham 
gia hệ sinh thái của Bưu điện Việt Nam thì doanh thu của doanh nghiệp bưu chính này sẽ 
không chỉ tăng gấp 2 lần mà tăng rất rất nhiều lần. 

Như thế, sứ mệnh của doanh nghiệp bưu chính đã hoàn toàn thay đổi. Giúp dân thoát nghèo là 
mơ ước ngàn năm của đất nước ta. Làm được việc này đồng nghĩa Bưu điện Việt Nam sẽ thay 
đổi nội hàm của “bưu chính”, thay đổi bản chất kinh doanh từ việc chỉ lấy tiền sử dụng dịch 



vụ từ túi của người dân sang việc giúp họ tăng thu nhập rồi sau đó họ chia sẻ doanh thu với 
Bưu điện. 

Không gian sống của người nông dân cũng sẽ thay đổi. Thay vì mang nải chuối ra chợ huyện 
bán rẻ vài nghìn đồng vẫn không ai mua, thì với sự hỗ trợ của hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất kinh 
doanh do Vietnam Post xây dựng, vận hành, người nông dân có thể bán online nải chuối với 
giá hàng chục nghìn đồng, thậm chí có thể bán được cả cây chuối cho khách hàng, từ đó tăng 
thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Thực tế nhiều năm qua, công tác giảm nghèo được triển khai ở nhiều cấp nhưng chủ yếu theo 
cách thức mang “con cá” chứ không mang “cần câu” cho người nghèo. Hệ lụy là nhiều người 
nghèo chẳng bao lâu sau lại tái nghèo. 

Với hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất kinh doanh có tính hỗ trợ “cần câu”, doanh nghiệp bưu chính 
sẽ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững hơn. 

 

Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào 

Mặt khác, nếu thu hút được sự tham gia của 24 triệu hộ dân trong cả nước vào hệ sinh thái, 
doanh nghiệp bưu chính sẽ sở hữu chuỗi bán lẻ lên tới 24 triệu siêu thị nhỏ (công ty bán lẻ lớn 
nhất Việt Nam hiện nay cũng chỉ có vài nghìn siêu thị). Bởi khi mỗi người dân bật điện thoại 
thông minh hoặc ipad, vào trang web bán hàng thì có thể nói siêu thị đã hiện diện trong gia 
đình của người đó. Doanh nghiệp bưu chính nào đến được một gia đình như vậy, mang được 
hàng đi/hàng đến thì coi như sẽ sở hữu được 1 siêu thị nhỏ. Sở hữu 24 triệu siêu thị trong 1 
quốc gia có khoảng 100 triệu dân thì giá trị vô cùng lớn. 

Để có được hệ sinh thái hiệu quả, doanh nghiệp bưu chính cần chú trọng tới câu chuyện hợp 
tác với các doanh nghiệp khác như ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất, logistics, vận tải, kho 
bãi... Hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh nếu đứng một mình thì đã “tới hạn”, chỉ còn mỗi một 
cửa là hợp tác để triển khai dịch vụ mới. Hợp tác trong thế giới hiện đại sẽ mở ra nhiều không 
gian phát triển mới. 

Chẳng hạn, Bưu điện có thể hợp tác với ngân hàng để phát triển các “ATM biết đi”, mang tiền 
đến tận nhà người dân có nhu cầu vay tiền, khi đó, tiềm năng phát triển sẽ rất lớn. Hiện ngân 
hàng đầu tư nhiều lắm cũng chỉ được vài nghìn cây ATM. Nếu hợp tác với bưu điện thì sẽ có 
hàng trăm nghìn “ATM biết đi” phục vụ nhu cầu của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Cần tham gia giải quyết các bài toán, nỗi đau xã hội 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, người đứng đầu Bộ TT&TT lưu ý, một trong những điểm 
đổi mới trong Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII là đưa vào khái niệm khát vọng Việt 
Nam, khát vọng phồn vinh hạnh phúc, khát vọng hùng cường thịnh vượng. 



“Bưu chính cũng phải có khát vọng giải các vấn đề xã hội, nỗi đau xã hội, chẳng hạn như giúp 
người dân thoát nghèo. Từ khát vọng đó sẽ tạo ra nhiều giá trị khác nữa”, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Hùng liên hệ. 

Bưu điện Việt Nam cần tham gia giải quyết các bài toán xã hội, các nỗi đau xã hội, đóng góp 
các nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, một số nền tảng do Vietnam Post xây 
dựng như bản đồ số Vmap, nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode, sàn giao dịch thương 
mại điện tử Postmart… đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của quốc 
gia. Cái khó của quá trình chuyển đổi số không phải là viết nền tảng mà khó nhất là triển khai 
nền tảng trên toàn quốc. Bưu điện Việt Nam cần đặt mục tiêu triển khai sàn Postmart xuống 
11.000 xã, nếu thành công sẽ trở thành công ty dẫn đầu chuyển đổi số.  

Giải quyết nỗi đau xã hội sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn, chỉ có điều là lợi nhuận sẽ đến sau. 
Giải những nỗi đau xã hội không bao giờ có rủi ro, hiển nhiên sẽ có thị trường.  

Doanh nghiệp tham gia giải bài toán xã hội không phải là “bỏ tiền ra cứu đất nước”, mà là “bỏ 
tiền ra cứu đất nước mà mình lại có lợi nhuận cao”. Bởi vì doanh nghiệp kinh doanh có lợi 
nhuận, dùng lợi nhuận đó để giải các bài toán, nỗi đau xã hội, giúp xã hội tốt đẹp hơn, thì lợi 
nhuận cũng sẽ tốt hơn, sau đó lại tiếp tục vòng quay dùng lợi nhuận giải các bài toán, nỗi đau 
xã hội. Khi đó, sứ mệnh của doanh nghiệp mới thực sự lớn lao. 

Để kinh doanh có lợi nhuận, doanh nghiệp phải đặt mục tiêu cao. Chỉ có đặt mục tiêu cao thì 
mới có giải pháp đột phá, cho cơ hội để người tài xuất hiện. Các tổ chức xuất hiện người tài 
đều là tổ chức đặt mục tiêu cao. Mục tiêu cao sẽ tạo ra không gian mới, giúp hàng trăm nghìn 
người có cơ hội để thể hiện mình. 

Cũng theo chỉ đạo của Bộ trưởng, cùng với chuyển đổi số, trong năm 2021, một trong những 
điểm đột phá của Bưu điện Việt Nam là chính thức tuyên bố chiến lược phát triển hạ tầng, trở 
thành doanh nghiệp hạ tầng. 

Mặt khác, Bưu điện Việt Nam cũng phải thường xuyên cho thí điểm cái mới (sand box) với 
quy mô nhỏ, làm trong không gian hẹp, thời gian hạn chế. Nếu không thử nghiệm, chấp nhận 
cái mới thì sẽ không “có cửa” phát triển. Đảng ủy cần ra nghị quyết chuyên đề khuyến khích 
đổi mới sáng tạo, thí điểm cái mới. Sau đó Ban Giám đốc ra quy chế, hướng dẫn, thể chế cho 
việc này. Đây là việc phải làm sớm. Không đổi mới sáng tạo thì không phát triển lâu dài được. 

 

 

  



Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM 

Ngày đăng: 15/03/2021 
Mục: Xã hội 

4 lưu ý khi làm căn cước công dân 

Gần đây, bạn đọc hay hỏi bốn nội dung liên quan đến thủ tục làm căn cước công dân. 

Thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi đến Pháp Luật TP.HCM các câu hỏi, thắc mắc liên quan đến 
vấn đề làm căn cước công dân (CCCD). Dưới đây là các thắc mắc mà bạn đọc hỏi nhiều nhất. 

Trên 60 tuổi có phải đi làm CCCD gắn chip? 

Luật CCCD quy định công dân phải đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 
Vậy công dân trên 60 tuổi và đã được cấp CCCD mã vạch thì có phải đổi sang CCCD gắn 
chip nữa không? Công dân năm nay 38 tuổi nếu bây giờ đi làm CCCD gắn chip thì đến năm 
40 tuổi có phải đổi thẻ không? 

Bộ Công an cho hay khoản 2 Điều 21 Luật CCCD quy định trường hợp thẻ CCCD được cấp, 
đổi, cấp lại trong thời hạn hai năm trước tuổi quy định (đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi) 
thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. 

Như vậy, nếu công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chip khi đã đủ 38 tuổi thì 
thẻ CCCD sẽ có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi, nghĩa là năm 40 tuổi không cần 
phải đi đổi thẻ. 

Với trường hợp trên 60 tuổi và đã được cấp CCCD mã vạch, Bộ Công an cho biết hiện nay 
công dân vẫn được sử dụng song song cả ba loại thẻ (CMND chín số, CMND 12 số và CCCD 
gắn mã vạch) đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. 

Do đó, trường hợp công dân ngoài 60 tuổi và đã làm thẻ CCCD gắn mã vạch thì không bắt 
buộc phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip. 

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính 
hướng tới thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực 
hiện đổi sang sử dụng thẻ CCCD gắn chip. 

Khi làm CCCD gắn chip có bị thu CCCD mã vạch không? 

Theo Bộ Công an, khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip, công dân có hai lựa chọn để nhận 
thẻ: Nhận trực tiếp tại nơi cấp và nhận qua đường chuyển phát nhanh (bưu điện). 

Nếu đăng ký trực tiếp đến nhận thẻ CCCD gắn chip tại nơi cấp, khi trả thẻ cán bộ công an sẽ 
cắt góc CMND hoặc thẻ CCCD cũ rồi trả lại cho công dân. 

Nếu đăng ký nhận thẻ CCCD gắn chip qua bưu điện, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, 
cán bộ công an sẽ cắt góc CMND hoặc thẻ CCCD rồi trả lại cho công dân. 

Riêng với CMND hoặc thẻ CCCD bị hỏng, bong tróc, không rõ nét, công an sẽ thu, hủy bỏ 
ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip. 

Như vậy, nếu trực tiếp đến nhận thẻ CCCD gắn chip, công dân vẫn có thể giữ lại CMND hoặc 
thẻ CCCD cũ và sử dụng bình thường trong thời gian chờ được cấp CCCD gắn chip. 



 

Lực lượng Công an Hà Nội làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho người dân. 
Ảnh: TP 

Ngược lại, nếu nhận CCCD gắn chip qua đường chuyển phát nhanh thì CMND hoặc thẻ 
CCCD cũ sẽ bị cắt góc ngay, không còn giá trị pháp lý nữa. Đối với hình thức nhận thẻ này, 
ngoài mức phí cấp CCCD theo quy định, công dân còn phải thanh toán khoản tiền cho dịch vụ 
chuyển phát của bưu điện. 

Theo thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tùy thuộc tình hình thực tế tại địa bàn 
các tỉnh/TP, đơn vị sẽ chủ động xây dựng giá cước chuyển phát CCCD, trong đó cước nội 
tỉnh không thấp hơn 10.000 đồng/thẻ, cước liên tỉnh 15.000 đồng/thẻ. 

Sổ hộ khẩu, CMND không ghi ngày, tháng sinh thì phải làm sao? 

Thực tế cho thấy nhiều trường hợp trong sổ hộ khẩu hoặc CMND đang sử dụng không ghi 
ngày, tháng mà chỉ có năm sinh. Vậy thủ tục để cấp CCCD gắn chip trong tình huống này như 
thế nào? 

Bộ Công an cho biết theo quy định tại Điều 18 Luật CCCD, mặt trước thẻ CCCD sẽ ghi thông 
tin ngày, tháng, năm sinh của công dân. Vì vậy, trường hợp sổ hộ khẩu và CMND chỉ có 
thông tin năm sinh thì công dân phải bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp CCCD. 

Về thủ tục, nếu công dân có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh (chẳng 
hạn như giấy khai sinh) thì đề nghị cơ quan quản lý CCCD cấp huyện điều chỉnh thay đổi 
trong sổ hộ khẩu. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công an cấp huyện điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ 
khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD. 

Nếu chưa có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh, công dân cần đến UBND 
cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú 
để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh, sau đó làm thủ tục cấp CCCD 
theo quy định. 

Người ở nước ngoài có cần về làm CCCD gắn chip ngay? 

Bộ Công an đặt ra mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip trước ngày 1-7. Vậy công dân 
đang ở nước ngoài thì có cần về nước để làm thủ tục cấp CCCD gắn chip ngay hay không? 



Theo thông tin mà Bộ Công an cung cấp, nếu thuộc các trường hợp ưu tiên, không chỉ người 
ở nước ngoài mà kể cả công dân ở trong nước cũng cần đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip 
ngay. Bởi Luật CCCD nêu rõ công dân có nghĩa vụ làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD 
theo quy định (cấp mới khi đủ 14 tuổi, cấp lại khi mất, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin…). 

Các trường hợp ưu tiên cấp CCCD hiện nay gồm: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được 
cấp CMND/CCCD; người đã được cấp CMND chín số, người đã được cấp CCCD 12 
số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin... 
Những người thuộc diện này cần thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang CCCD gắn chip. 

Ngược lại, nếu công dân đang ở nước ngoài và không thuộc nhóm ưu tiên thì chưa cần phải 
về nước ngay lập tức. Nếu công dân đó đã được cấp CMND/CCCD gắn mã vạch mà còn 
nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng thì các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến 
khi hết hạn.  

TUYẾN PHAN 

 

  



Nguồn: Báo Thanh Niên 

Ngày đăng: 16/03/2021 
Mục: Văn hóa 

Vận chuyển thư tín từ thời Nguyễn, có nên chọn ngựa là biểu tượng  
của ngành bưu điện? 

Là một trong 12 con giáp trong văn hóa phương Đông, ngựa là loài vật cần cù cho việc thồ 
hàng, vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm... Đặc biệt ngựa rất quan trọng trong việc vận chuyển 
thư tín từ thời Nguyễn, vậy có nên chọn ngựa là biểu tượng của ngành bưu điện? 

 

Đội mã binh của triều đình thời Nguyễn 

Đề xuất ngựa là vật tổ ngành bưu điện chỉ mang ý kiến cá nhân của nhà nghiên cứu Trần Đức 
Anh Sơn trong cuốn sách Huế triều Nguyễn một cái nhìn (Omega và NXB Thế giới ấn hành), 
dù có thể gây bàn cãi nhưng cũng có  lý lẽ của riêng ông. 

Ai cũng biết, trong đời sống văn hóa nghệ thuật ở Huế, sau rồng thì ngựa đứng đầu trong tứ 
linh và là biểu tượng của thiên tử. Theo Wikipedia: “Hình tượng con ngựa hiện diện từ sớm 
trong văn hóa Đông - Tây, ngựa là một trong những loài vật được con người thuần hóa, sử 
dụng trong đời sống hằng ngày và là loài vật gắn liền với chiến trận, là con vật cưỡi gắn liền 
với các vị tướng, danh nhân. Hình ảnh con ngựa còn là chủ đề cho các môn nghệ thuật như 
hội họa, điêu khắc, thơ văn... Đối với văn hóa phương Tây, ngựa gắn liền với nhiều biểu 
tượng thần thoại và là hình ảnh Nhân Mã trong 12 cung Hoàng đạo”. 



 

Ở thời Nguyễn, ngựa trạm được dùng để đưa chuyển chuyển giấy tờ, thư từ cho triều đình

Đặc biệt ở Huế, triều đình còn cho tạc ngựa thành tượng gỗ để đưa vào thờ trong Quảng Hiếu 
Đường của chùa Từ Hiếu - một trong những ngôi cổ tự lớn và là danh lam có tính văn hòa, 
lịch sử của cố đô. Hay theo nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn trong cuốn sách đã dẫn, ngựa 
gỗ còn được để bên cạnh án thờ của Tả quân Lê Văn Duyệt, cùng với thanh gươm đao vốn là 
hai người bạn thân thiết trong cuộc đời chinh chiến của người hùng đất phương Nam. Ngay cả 
trên bàn thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Công) trong Điện Hòn Chén cũng có tượng con 
ngựa. 

Lúc khoa học kỹ thuật chưa phát triển, đời sống còn thiếu thốn các phương tiện đi lại thì con 
người sử dụng đến ngựa khá nhiều trong trận mạc và vận chuyển hàng hóa. Ở thời Nguyễn, 
ngựa trạm được dùng để đưa chuyển giấy tờ, thư từ cho triều đình. Nhà nghiên cứu Trần Đức 
Anh Sơn phân tích về một số từ ngữ, tên gọi liên quan đến ngựa có từ thời bấy giờ, như : 
“Người cưỡi ngựa di chuyển công văn, thư tín gọi là phu trạm. Cơ quan phụ trách việc này 
thuở xưa gọi là dịch trạm. Chữ dịch (chữ Hán) được tạo thành từ ba chữ: (mã: ngựa), tứ (bốn) 
và hạnh (tốt), chứng tỏ ngựa rất quan trọng với “ngành bưu điện” thuở trước, đến độ phải đưa 
nó vào trong văn tự khai sinh ra ngành này”. Từ những phân tích đó, “kẻ hậu sinh” (chữ dùng 
của nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn - NV) đã mạo muội đề xuất nên chăng cần chọn ngựa 
làm biểu tượng của  ngành bưu điện. 

Long mã ở Huế là linh vật gì? 

Ở Huế, ngoài rồng và ngựa thì có một linh vật khác cũng xuất hiện khá nhiều, đó là long mã. 
Sách đã dẫn cho biết: "Cũng liên quan đến ngựa nhưng long mã là ‘ngựa đã hóa rồng’, trên 
lưng mang Hà đồ, một trong hai thứ để người xưa vận dụng giải thích nên sự hình thành của 
vũ trụ (thứ kia là Lạc thư)". 

Đến với đất cố đô, du khách có thể bắt gặp hình tượng long mã được người xưa trang trí trên 



các cấu kiện gỗ ở chùa, thành bậc thềm các cung điện, lăng tẩm, trên các mảng tường trang 
trí, vẫn còn cho đến ngày nay. 

 

Ờ Huế, hình tượng long mã (ngựa hóa rồng) được sử dụng nhiều trong kiến trúc bình phong

 

Hình long mã trên bức bình phong được dựng năm 1896 ở trường Quốc học Huế 

Đặc biệt, nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn tiết lộ: “Điển hình nhất là hình long mã trên bức 
bình phong được dựng năm 1896 ở trường Quốc học Huế, ngôi trường nổi tiếng nhất trong 
lịch sử giáo dục triều Nguyễn thời cận đại và là niềm tự hào của bao thế hệ học trò đất Huế”. 

Tác giả sách đã dẫn khẳng định: "Trải qua bao dâu bể, bức bình phong hình long mã ấy vẫn 
tồn tại cùng năm tháng và là một trong những nhân chứng lịch sử đầy trân trọng của xứ Huế, 
một biểu tượng cho sự kết hợp thú vị giữa rồng và ngựa, hai con vật xuất hiện nhiều nhất 
trong mỹ thuật thời Nguyễn trên đất Huế”. 

  



Nguồn: Kinh tế Nông thôn 

Ngày đăng: 16/03/2021 
Mục: Tin tức 

Triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip: Cần tăng thiết bị hỗ trợ 

Theo kế hoạch từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước 
công dân (CCCD) gắn chip cho khoảng 50 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. 

 

Quét mã QR để xem trên mobile 

Đây là giấy tờ cá nhân vô cùng quan trọng của mỗi người nên việc triển khai đòi hỏi hết sức 
thận trọng, tỉ mỉ, làm người nào chắc người đó. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, còn nhiều bất cập cần sớm được tháo gỡ. 

 

Điểm cấp CCCD tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội). 

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng 

Khi thực hiện cấp CCCD, công dân không phải viết Tờ khai mà thông tin sẽ được lấy từ dữ 
liệu đã thu thập trước đó. Công dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân còn 
giá trị sử dụng để chứng minh nội dung thông tin của bản thân. Đối với trường hợp cần thay 
đổi thông tin, công dân phải kèm theo các giấy tờ như: Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp, hồ sơ 
cán bộ, quyết định cải chính thông tin... để chứng minh nội dung thông tin thay đổi. 



Tuy vậy, không ít trường hợp thay đổi thông tin do trong nhiều năm qua không ít địa phương 
đã sát nhập mà người dân có người chỉ là quê quán, không sinh ra, không lớn lên nên việc cải 
chính thông tin cũng gặp trở ngại. Có lẽ là do đợt đầu nên việc cập nhật, thay đổi thông tin 
chưa được chú ý. Hy vọng sẽ có điều chỉnh sớm vì đây không phải là việc khó. 

Từ ngày 1/1/2021, lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang bắt 
đầu triển khai thu thập thông tin để cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho nhân dân. Theo Trung 
tá Lê Thị Thoa, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội 
(TTXH),  từ ngày 1/1 đến trước ngày 1/7/2021, đơn vị huy động toàn bộ nhân lực của đội tiến 
hành làm lưu động tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy, chủ nhật. Quá trình thực hiện 
khoa học, bảo đảm quy trình khép kín, tránh nhầm lẫn. Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với 
Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ chuyển phát thẻ CCCD mới về địa chỉ cho người dân.  

Lạng Sơn là tỉnh biên giới, việc triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử ở đây khó khăn hơn so 
với các tỉnh đồng bằng. Song bằng những nỗ lực và sự tận tâm, không kể ngày nghỉ, thời gian 
qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cấp CCCD lưu 
động, các thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, được 
nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. 

Thượng tá Trần Thị Thu Trang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh 
Lạng Sơn, cho biết, tất cả công dân không phải khai báo thủ tục hành chính, tức là không phải 
viết một tờ giấy nào mà dữ liệu của công dân đã có sẵn trong dữ liệu CCCD. “Chúng tôi đã sử 
dụng dữ liệu quốc gia về dân cư đồng bộ sang dữ liệu CCCD. Đây là bước cải cách thủ tục 
hành chính trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử”, bà Trang nói. 

Công an huyện Nghi Xuân là 1 trong 6 đơn vị cấp huyện đầu tiên của Hà Tĩnh (Hương Sơn, 
TP. Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Đức Thọ) được trang cấp thiết bị phục vụ cấp thẻ 
CCCD.  Trung tá Võ Thị Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Nghi 
Xuân), cho biết: “Để kịp thời triển khai thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân, Đội đã tăng 
cường thêm 3 cán bộ, nâng tổng số người thực hiện nhiệm vụ lên 11 người. Tuy vậy, do số 
lượng công dân có nhu cầu được cấp căn cước rất lớn nên anh em phải dồn sức để kịp tiến độ. 
Dù vất vả nhưng chúng tôi lại cảm thấy vui bởi việc người dân quan tâm tới cấp thẻ CCCD đã 
cho thấy hiệu quả rất lớn từ công tác tuyên truyền”. 

Tại Hà Nội, có khoảng 6 triệu công dân từ 14 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn được cấp CCCD gắn 
chíp. Số lượng công dân lớn, thời gian không nhiều nên tại Hà Nội cán bộ, chiến sĩ công an 
không chỉ làm giờ hành chính, mà tăng ca, làm đêm, đưa điểm cấp CCCD về phường, xã. Mọi 
người đều cố gắng làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ. 

Thiếu máy móc thiết bị... 

Thông tin về dữ liệu cá nhân, khuôn mặt và vân tay là những đặc điểm bắt buộc phải thu thập 
để làm thẻ. Trên thực tế, có nhiều trường hợp nhất là người cao tuổi, người thường xuyên lao 
động chân tay có vân tay mờ thì máy ngoại vi thu nhận dấu vân tay là vô cùng khó khăn, thậm 
chí mất đến 20 phút mới đọc được một trường hợp. 

Trung bình mỗi ngày Công an huyện Nghi Xuân phải xử lý 100 hồ sơ. Để thực hiện hiệu quả 
“chiến dịch”, 11 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH làm việc theo phương châm 
“hết việc chứ không hết giờ”. 

Ngoài làm thêm giờ hành chính, lực lượng công an còn thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD 
cho nhân dân vào cả thứ bảy, chủ nhật và xử lý hồ sơ vào ban đêm. 

Tại phường Mỹ Độ (TP. Bắc Giang), đơn vị xã đầu tiên hành cấp thẻ CCCD có gắn chip đầu 
năm 2021 ở Bắc Giang, số lượng người đến đăng ký làm thủ tục cấp thẻ CCCD quá đông, 
trong khi lực lượng làm nhiệm vụ mỏng. Trong khi đó, Công an tỉnh Bắc Giang mới được cấp 
hai bộ máy chuyên dụng (máy ảnh và máy ngoại vi thu nhận vân tay) phục vụ việc cấp thẻ 



CCCD có gắn chíp. Với lượng máy “khiêm tốn” này, lực lượng nghiệp vụ mỗi ngày làm việc 
hết công suất cũng chỉ thực hiện được 150-200 hồ sơ. 

Có mặt tại điểm cấp thẻ CCCD tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) sáng 11/3, 
phóng viên Kinh tế nông thôn ghi nhận tại điểm cấp thẻ CCCD nhà văn hóa phường có rất 
đông người đến làm thủ tục,  lực lượng chức năng tiến hành phát phiếu số thứ tự. Trong buổi 
sáng, tại điểm nhà văn hóa phường Thạch Bàn này có khoảng 150 người được làm thẻ CCCD. 

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Phó trưởng Công an phường Thạch Bàn, 
cho biết, trong 1 tuần, từ ngày 11/3, Công an quân Long Biên phối hợp với Công an phường 
Thạch Bàn sẽ tiến hành cấp thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn hiện có hộ khẩu thường trú 
tại phường. Theo kế hoạch của Công an quận và thành phố, từ nay đến hết ngày 30/6, Công 
an phường Thạch Bàn sẽ cấp cho 13.800 trường hợp. 

“Trong một tuần, chúng tôi sẽ cấp cho 6.300 trường hợp, được thực hiện tại 4 điểm trụ sở của 
tổ dân phố, mỗi điểm sẽ có 3 cảnh sát khu vực kết hợp với cán bộ của Đội Cảnh sát QLHC về 
TTXH của quận. Tại mỗi điểm có 1 bộ trang thiết bị máy móc để thực hiện việc cấp thẻ 
CCCD”, ông Thắng nói. 

Ông Thắng  cho biết thêm, nếu thực hiện cấp cho 6.300 trường hợp theo kế hoạch, Công an 
phường phải chia làm 3 ca liên tục để thực hiện nhiệm vụ, thậm chí phải làm việc “xuyên 
đêm”. Một trong những khó khăn hiện nay là trang thiết bị, máy móc thực hiện việc cấp thẻ 
còn thiếu, do vậy, không thể tăng thêm số lượng công dân làm thẻ, để giảm thời gian làm việc 
cho các đồng chí thực hiện nhiệm vụ. 

“Để hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra, mặc dù phải làm việc xuyên đêm, nhưng với tinh 
thần phục vụ nhân dân là trên hết, cán bộ, chiến sỹ thực hiện tại điểm cấp CCCD trên địa bàn 
phường sẽ  khắc phục mọi khó khăn, thu xếp việc gia đình để làm nhiệm vụ”. 

Không chỉ riêng đại bàn phường Thạch Bàn, mà trong nhiều ngày qua, trên địa bàn toàn TP. 
Hà Nội, tại các điểm cấp thẻ CCCD, cán bộ, chiến sỹ công an đều phải căng mình, “xuyên 
đêm” làm việc, có  điểm cấp thẻ CCCD phải làm việc đến tận 2-3 giờ sáng hôm sau. 

Để hoàn thành Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, bảo đảm đến 30/6/2021 cấp được 50 
triệu thẻ, Bộ Công an cần tạo mọi điều kiện, cung cấp thêm thiết bị máy móc cho lực lượng 
thực hiện nhiệm vụ; công an địa phương cần có cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng 
nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình của từng địa bàn... 

Thẻ CCCD mới (gắn chíp) mang tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích 
hợp nhiều thông tin của công dân. Thẻ liên thông với các thông tin khác như: Giấy khai sinh, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe… Qua đó, giúp người dân giao dịch, làm 
các thủ tục không phải mang nhiều loại giấy tờ; không phải chứng thực, công chứng. 

 Ngọc Thủy 

 

  



Nguồn: Báo Công luận 

Ngày đăng: 16/03/2021 
Mục: Xã hội 

Thanh Hóa: Khẩn trương làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho nhân dân 

Trước yêu cầu phải hoàn thành cấp 50% thẻ căn cước công dân mới trước ngày 01/05, 
Công an tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt ra quân trên địa bàn toàn tỉnh, các tổ công tác 
làm việc tích cực để đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân gắn 
chíp điện tử cho người dân. 

 

Cán bộ công an thị xã Nghi Sơn làm hồ sơ, thủ tục để cấp CCCD có gắn chíp cho công dân 

Theo đó, từ ngày 1/3, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an 
tỉnh Thanh Hoá đã mở đợt cao điểm triển khai làm căn cước công dân gắn chíp điện tử. Công 
an tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ tại 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các địa bàn dân cư. 

Quy trình người dân đến cấp thẻ nhanh chóng thuận tiện chỉ trong vòng 3-5 phút. Tổ chức làm 
3 ca. Các đội làm việc liên tục mỗi ngày 10 tiếng, 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 giao. Đồng thời 
phục vụ tốt cho nhân dân. 

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 nữa. 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. 

Hiện nay, tỉnh Thanh Hoá là địa phương có dân số đứng thứ 3 cả nước, trên 3,6 triệu người, 
tuy nhiên dân cư phân bố không đồng đều, địa bàn rộng. Mỗi vùng lại có đặc thù dân cư khác 
nhau gây nhiều khó khăn trong việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân. Chính vì vậy, Công 
an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều phương án phù hợp để làm căn cước công dân cho từng 
vùng dân cư. Tại nhiều địa bàn miền núi tỉnh Thanh Hóa dân cư đông, đa số người dân làm 
nghề nông nghiệp nên đôi bàn tay của nhiều người bị mất dấu vân tay khiến tổ công tác làm 
việc vất vả, mất nhiều thời gian hơn.  

Căn cước công dân mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và 
tiện ích cho người sử dụng khi tiến hành các giao dịch hành chính, vì vậy trong thời gian qua 
Công an huyện đã triển khai nhiều việc làm cụ thể để người dân hiểu và thực hiện, Công an 



các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi 
đến làm thủ tục. 

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thu nhận gần 100.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn 
chip điện tử cho người dân. Phấn đấu đến trước 30/4, Công an tỉnh Thanh Hoá hoàn thành cấp 
mới trên 1,4 triệu thẻ căn cước mới, sau đó tăng cường hỗ trợ cho các địa phương khác triển 
khai cấp căn cước công dân. 

Hà Anh 

 

 


