
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /TCT-CA 
V/v phối hợp làm sạch dữ liệu tiêm 

chủng và cấp CCCD gắn chíp  điện tử 

Xuân Trường, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

        Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Trung tâm Y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tích cực triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện 

nay trên địa bàn huyện còn khoảng 27.315 công dân đang có mặt tại địa phương 

chưa làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử, tiến độ làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 còn chậm. 

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc 

xin COVID-19, Tổ công tác Đề án 06 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Công an huyện: 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động công dân phối hợp 

cấp CCCD gắn chip điện tử, làm sạch dữ liệu tiêm chủng và cài đặt app VNeID để 

ứng dụng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xác thực điện tử. 

- Chủ động phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 các xã, thị trấn bố trí nhân 

lực, địa điểm, thời gian, máy móc, trang thiết bị phục vụ thu nhận hồ sơ CCCD cho 

công dân đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo các Trạm Y tế các xã, thị trấn chủ động 

phối hợp với lực lượng Công an địa phương thực hiện làm sạch triệt để dữ liệu 

tiêm chủng vắc xin COVID-19, bảo đảm thông tin của người tiêm vắc xin được 

cập nhật đầy đủ, chính xác để kết nối cơ sở dữ liệu dân cư. Đây cũng là căn cứ để 

các cơ sở y tế cấp hộ chiếu vắc xin, hình thành cơ sở dữ liệu ban đầu, tạo lập hồ sơ 

sức khỏe điện tử cho người dân. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp xã và Xóm trưởng, Tổ trưởng 

Tổ dân phố tham gia vận động công dân làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử theo lịch 

của Công an huyện. Đối với số công dân đang có mặt tại địa phương nhưng không 

làm thẻ CCCD, chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 của địa phương tiếp tục vận động, 

đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do công dân không làm và có xác nhận của đại 

diện cơ sở xóm, tổ dân phố nơi công dân thường trú và đại diện Tổ công tác Đề án 

06 xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ cơ sở xóm, tổ dân 
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phố khẩn trương cài đặt chứng thư số do Ban Cơ yếu chính phủ đã trang cấp để 

thực hiện các thủ tục hành   chính công, cài đặt app VNeID. 

- Tổ chức hướng dẫn cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Tổ công 

tác Đề án 06 tại địa phương về việc kê khai thông tin trên dịch vụ công đối với 25 

dịch vụ công thiết yếu (đặc biệt là hồ sơ giải quyết cư trú, đăng ký cấp, cấp đổi, 

cấp lại và xác nhận số CMND 9 số với CCCD). Nâng cao trách nhiệm người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền; Trưởng các ban ngành đoàn thể, Xóm trưởng, Tổ trưởng 

Tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm hoàn thành  tiến độ 

đặt ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Tổ công tác Đề án 06 huyện 

(qua Công an huyện) để giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CA. 
 

 

 

 
 

TM. TỔ CÔNG TÁC 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Ngọc Cường 
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