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Trong sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc đổi mới 

quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng 

khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu, tạo động lực thúc đẩy mọi hoạt động kinh 

tế - xã hội, hướng tới sự phát triển của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của kỷ 

nguyên số sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, 

thúc đẩy thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng năng suất 

lao động xã hội và năng lực cạnh tranh. Do đó, chúng ta cần đẩy nhanh, nắm bắt và 

ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, đẩy 

nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước nói chung, trong quản lý dân cư 

nói riêng, tạo một hệ thống thông tin “công dân số” trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 

sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của thời đại mới. Với tinh thần đó, việc khai trương 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước 

hôm nay mới chỉ là những bước đầu, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm phía 

trước. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai 

trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn 

cước công dân ngày 25/02/2021 để thấy được tầm quan trọng của hai dự án lớn của 

Chính phủ. Để góp phần thực hiện tốt hai dự án này, không thể không có sự góp 

sức của lực lượng Công an nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Công an 

của ta là Công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà 

làm việc” cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Công an, Công an tỉnh Nam 

Định và các ban ngành có liên quan, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Trực Ninh 

quyết tâm thực hiện “Chiến dịch” Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp 

và quản lý Căn cước công dân để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, xây dựng được 

hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Thân thiện, trách nhiệm, nhân văn” 

trong lòng quần chúng nhân dân. 

Đầu năm 2020 là thời điểm dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã và 

đang được triển khai quyết liệt cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa 

phương và các ban ngành có liên quan, có thể nói đây cũng là một lĩnh vực chuyên 

môn mới đối với chúng tôi. Để có thể bắt kịp với yêu cầu công việc và đáp ứng hiệu 

quả công tác, chúng tôi đã tìm hiểu thông qua tài liệu; học hỏi những cán bộ cơ sở 

đi trước, chỉ huy công an bán chuyên trách và cán bộ đội Cảnh sát QLHC về TTXH 

phụ trách về lĩnh vực này. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản 



xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đi vào hoạt động sẽ cung cấp các thông tin 

cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân. Thay vì người dân, doanh nghiệp phải 

khai báo, nộp, chứng thực các giấy tờ khi thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà 

nước thì các thông tin đó sẽ được trích xuất tự động khi thực hiện các giao dịch 

hoặc các cơ quan nhà nước tra cứu, khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Từ đó giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác 

minh, đi lại cho công dân. Đặc biệt, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng các hệ thống phát triển Chính phủ điện tử, 

giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, thực hiện 

việc quản lý dân cư thông qua mã số định danh cá nhân, giúp giải quyết cơ bản vấn 

đề định danh, góp phần đổi mới công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, hỗ trợ 

đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội. 

Ngay từ những ngày đầu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

cán bộ công an cơ sở đã tiến hành đến từng gia đình thu thập thông tin, đối chiếu và 

rà soát; sau đó đối chiếu dữ liệu trên phiếu và dữ liệu trên bản word để đảm bảo độ 

chính xác, đầy đủ thông tin đảm bảo độ bảo mật thông tin phục vụ cho dự án sản 

xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Ngày 01/01/2021, Công an tỉnh Nam Định 

bắt đầu thực hiện “chiến dịch” cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn 

toàn tỉnh. Công an huyện Trực Ninh khẩn trương thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp 

trên. Sau đó, nhận thức được tầm quan trọng của “chiến dịch” này, Công an tỉnh 

Nam Định chỉ đạo các đơn vị thực hiện “Chiến dịch 100 ngày đêm cấp căn cước 

công dân thần tốc, quyết liệt”. Để thực hiện tốt chiến dịch này, Công an huyện Trực 

Ninh đã thành lập các tổ công tác, thực hiện cấp Căn cước công dân lưu động tại 

địa bàn các xã, thị trấn trên toàn huyện với tiêu chí “hết công dân chứ không hết 

giờ”, phục vụ nhân dân 24/24, kể cả ngày nghỉ, Lễ, tết. Mỗi tổ công tác gồm 9 - 12 

đồng chí, một ngày chia làm 3 ca; mỗi ca 8 tiếng làm việc không kể thứ Bảy, Chủ 

nhật, ngày Lễ, ngày Tết. 

 Để nâng cao hiệu quả công việc cũng như tiêu chí không để công dân chờ 

lâu, các đơn vị cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, thôn đã thực 

hiện phát số cho công dân đến làm căn cước và hẹn giờ để công dân không phải chờ 

đợi quá lâu, làm ảnh hưởng đến công việc cá nhân của công dân trong đó ưu tiên 

những cụ già cao tuổi, những công dân bệnh tật đi lại khó khăn… Đặc biệt, đơn vị 

còn thành lập tổ công tác để “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” gặp từng người dân để 

tuyên truyền, từ đó giúp nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của 

công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đã chủ động phô tô sổ 

hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy khai sinh hoặc giấy kết 

hôn để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu thông tin với phiếu khai nhằm đảm bảo sự 

chính xác, thống nhất; lập danh sách từng công dân vắng mặt tại địa phương và 

những công dân không thể đến các địa điểm làm Căn cước công dân lưu động để 



làm do không thể đi lại được hoặc không thể điều khiển được năng lực hành vi của 

bản thân để bố trí lưu động đến tận chỗ ở để thu nhận hồ sơ cho công dân. 

 



 

 

(Công an huyện Trực Ninh tổ chức cấp CCCD tại chỗ ở cho công dân) 

Chúng tôi cùng các cán bộ chiến sĩ cơ sở được điều động tăng cường tham 

gia các tổ cấp căn cước lưu động. Tham gia tổ cấp Căn cước lưu động, tôi cùng các 

đồng đội cảm thấy rất vui vì được phục vụ nhân dân nhưng bên cạnh đó chúng tôi 

cũng phải gác lại chuyện gia đình, con cái và những niềm vui cá nhân, thay đổi giờ 

sinh học. Có những đồng chí 3 - 4 ngày chưa được nói chuyện với con vì “khi anh 

đi con chưa dậy, khi anh về con đã ngủ lâu rồi”; cũng có những đồng chí phải tạm 

“bàn giao” mọi việc cho người vợ trẻ, trở về nhà khi vợ con đã say giấc ngủ. Thật 

khó mà nói hết những vất vả, khó khăn mà đồng đội chúng tôi đã và đang trải qua. 

Trong chiến dịch 100 ngày đêm quyết liệt ấy, những cán bộ chiến sĩ đều trở thành 

“những ánh sao đêm”; nhiều ngày dài mỗi khi hết ca làm việc, chúng tôi thấy rõ sự 

mệt mỏi trên gương mặt những người đồng đội, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, 

những bữa ăn vội bằng mẩu bánh mì, bằng gói xôi lót dạ nhưng tinh thần làm việc 

vẫn không giảm sút, vẫn tươi cười, nhẹ nhàng hướng dẫn, giải thích cho công dân 

về quy trình cấp căn cước công dân bám sát chỉ tiêu cấp trên giao. Nhớ lại trong 

một ca đi làm lúc đêm (khoảng 22 giờ), khi các đồng chí trong Tổ công tác đang 

chuẩn bị giao ca, có một công dân nam trung tuổi theo lịch thông báo của cán bộ cơ 

sở xóm 13 đến làm thủ tục cấp Căn cước công dân anh đã vào bắt tay, động viên 

anh em trong Tổ công tác và cán bộ công an xã; qua cuộc nói chuyên anh bày tỏ sự 



biết ơn, chia sẻ sự vất vả với lực lượng Công an không quản ngày đêm phục vụ 

nhân dân; lo lắng cho sức khoẻ của anh em trong tổ công tác anh đã chuyển nước 

uống, một số đồ ăn nhanh để anh em ăn tranh thủ trong lúc giao ca; về sau khi nghe 

đồng chí Công an xã kể lại tôi được biết đó là anh Phạm Văn Yên là người con quê 

hương công tác tại huyện Hải Hậu có rất nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế, 

cơ sở hạ tầng của địa phương, tôi thật sự bất ngờ và rất cảm động vì tình cảm nhân 

dân dành cho lực lượng công an, những đóng góp của chúng tôi đã được bà con 

nhân dân ghi nhận và đồng hành cùng cả chiến dịch. Bên cạnh đó, còn một vài 

trường hợp công dân do sự thiếu hiểu biết, có những hành vi, lời nói không đúng 

mực với tổ công tác, tuy nhiên, cán bộ tổ công tác vẫn kiên trì, nhẹ nhàng giải thích 

cho công dân hiểu và giải đáp những thắc mắc của công dân. Dù có khó khăn, vất 

vả nhưng ai cũng cảm thấy tự hào khi được góp sức, cháy hết mình trong “chiến 

dịch đặc biệt” này đúng như câu thơ của đồng đội đã viết: “Chiến dịch này không 

có máu và hoa. Chẳng có bản hùng ca theo cùng năm tháng. Nhưng sẽ còn nhiều 

đêm dài thức trắng. Miệt mài cùng con số với đường vân. Nhiều đồng đội phải tạm 

biệt người tân. Lặn lội, tăng ca, đổi thay giờ sinh học. Mẹ đừng mong con, vì tiếng 

gọi thiêng liêng. Khi Tổ quốc cần, con ngại chi gian nan. Để Đất Mẹ tiến vào kỷ 

nguyên số. Ngẩng cao đầu cùng Cường Quốc năm châu”. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp 

nhất là sự biến thể của các chủng virut mới, dễ lây lan trong cộng đồng thì việc triển 

khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn 

cước công dân đặt ra nhiều khó khăn thách thức cũng như đòi hỏi sự đổi mới tư duy 

công việc, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu 

công tác. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH tuân thủ 

nghiêm Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh và yêu cầu người dân đến 

nơi làm căn cước công dân phải tuân thủ yêu cầu 5K, trang bị cho lực lượng trực 

tiếp làm căn cước công dân khẩu trang, gang tay y tế, nước sát khuẩn, mũ chống 

giọt bắn; phối hợp với lực lượng Công an cơ sở phát số cho quần chúng nhân dân 

và hẹn giờ để đảm bảo đúng khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch hoặc yêu 

cầu công dân để lại số điện thoại và liên hệ công dân đến làm căn cước khi đến 

khung giờ của mình. Chính nhờ sự chỉ đạo sát sao cùng với sự tuân thủ nghiêm 

chỉnh của cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân, công tác cấp căn cước công dân 

tại địa bàn huyện vẫn thực hiện đúng tiến độ, đạt và vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao 

cho. 

Với sự phối hợp của các lực lượng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị 

cùng với sự cố gắng ngày đêm của lực lượng cấp căn cước công dân đã được lãnh 

đạo ban Giám đốc Công an tỉnh, cùng chính quyền địa phương nhìn nhận, đánh giá 

cao. Ngày   25/3/2021, đồng chí Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh đã 

đến kiểm tra thực tế, động viên cán bộ chiến sĩ và biểu dương, khen thưởng tập thể 

Công an huyện Trực Ninh cùng 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, đó là sự động viên kịp thời và vô cùng 



ý nghĩa tạo thêm được nhiều động lực cho tổ cấp Căn cước phấn đấu làm việc ngày 

đêm phục vụ nhân dân. 

       Trong “những ánh sao đêm” ấy, tôi ấn tượng nhất với hình ảnh đồng chí Trung 

tá Trần Sáng Ngời. Khi bắt đầu thực hiện “chiến dịch”, là một cán bộ Đội Cảnh sát 

THAHS và HTTP, có hiểu biết trong lĩnh vực này, đồng chí Ngời với vai trò Tổ 

trưởng 01 Tổ công tác luôn hướng dẫn, giúp đỡ cho cán bộ trong tổ và lực lượng 

Công an xã tìm hiểu thêm kiến thức về hai dự án. Đặc thù gia đình vợ anh là công 

chức rất hạn chế về mặt thời gian hai con nhỏ gửi gắm cho ông bà để có thể đảm 

bảo yêu cầu công việc. Có lần sau khi thấy anh nói chuyện điện thoại với vợ và các 

con xong, tôi thấy trên nét mặt anh hiện rõ sự suy tư, anh có phản ánh với tôi đã 

nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ đã không về nên áp lực gánh vác gia đình, nuôi dậy 

con cái đề đặt nên đôi vai của người vợ trẻ, cuộc sống gia đình bị đảo lộn, các con 

còn nhỏ lại hay ốm, đêm đến là các con nhớ bố lại hỏi “bố đâu, sao bố không về với 

chúng con”. Nghe anh nói sao tôi thấy lắng đọng, suy tư. Tuy vậy với ý chí, bản 

lĩnh của một người chiến sỹ Công an nhân dân sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Đảng, Tổ 

quốc và nhân dân cần đến anh đã nhanh chóng ổn định tâm lý, tụ nhủ phải cố gắng 

hết sức phục vụ nhân dân là lẽ sống của bản thân. Khoảnh khắc ấy tôi thấy được sự 

nhiệt huyết công việc chảy trong con người anh thấy thương cho sự hy sinh thầm 

lặng của các đồng chí đồng đội và của cả gia đình các cán bộ chiến sĩ, nhìn anh tôi 

càng tự nhủ bản thân mình phải cố gắng học hỏi và cố gắng hơn nữa trong công tác. 



 

 



 
(Hình ảnh nhân vật chính) 

 

Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được nỗi lòng cũng như sự vất vả, 

hy sinh thầm lặng của những cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong triển khai dự 

án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước 



Công dân, tất cả cán bộ chiến sĩ trong “chiến dịch” này chỉ biết cố gắng hết mình, 

không quản ngày đêm “Vì nhân dân phục vụ”. Chúng tôi khi tham gia 02 Dự án lớn 

này, cũng rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm và học tập được từ những đồng 

chí đồng đội của mình rất nhiều điều để có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ 

cũng như vững vàng hơn trong công tác và nâng cao được năng lực làm việc. Là 

một chiến sỹ Công an nhân dân, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi 

nguyện cống hiến sức trẻ của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, 

không ngại khó, ngại khổ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an 

nhân dân “vừa hồng vừa chuyên” “thân thiện, trách nhiệm, nhân văn” và là người 

Công an nhân dân cách mệnh được dân quý, dân thương, là một phần máu thịt với 

nhân dân để “Qua đêm nay, bước sang một trang mới. Cuối con đường Hạnh Phúc 

của Nhân dân”./. 

          NVT. 

 

 

 

  

 


