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KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua cao điểm cấp thẻ căn cước công dân
có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03 ngày 9 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp
và quản lý căn cước công dân; Kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 ngày 08 tháng 9
năm 2020 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý
căn cước công dân.
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua
yêu nước và công tác khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, góp phần
thực hiện công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đúng thời gian và
đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp
điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU THI ĐUA
1. Nhằm khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong việc thu thập hồ sơ cấp
căn cước công dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp căn cước công
dân, gắn với đợt thi đua 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Việc tổ chức đợt thi đua phải được tiến hành nghiêm túc ở tất cả các
cấp, các đơn vị Công an. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp
chỉ đạo, các đoàn thể quần chúng phải tích cực vào cuộc đảm bảo đợt thi đua đạt
kết quả cao nhất.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua
a) Tập thể:
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh;
Công an các huyện, thị xã, thành phố.
- Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh nhân
dân, căn cước công dân - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội,
Công an tỉnh; Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các
huyện, thị xã, thành phố.
b) Cá nhân: Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội các cấp.
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2. Thời gian thi đua
Đợt thi đua bắt đầu từ ngày phát động đến ngày 01 tháng 7 năm 2021.
3. Nội dung thi đua
Nội dung trọng tâm của đợt thi đua trên lĩnh vực này hướng vào việc động
viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ căn cước công dân. Với tinh thần “Vì Nhân dân phục
vụ” và thực hiện những nhiệm vụ then chốt sau:
- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ đạo Tổ Cấp căn
cước công dân có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện cấp căn cước công dân tại địa phương mình đúng
quy trình. Tăng cường hỗ trợ Công an cấp huyện tại các địa bàn có số lượng hồ
sơ đề nghị cấp căn cước công dân nhiều, phối hợp chặt chẽ và có phương án
phân chia nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao trong tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn
cước công dân.
- Các Tổ cấp căn cước công dân lưu động thuộc Công an các huyện, thị
xã, thành phố: căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức thu nhận hồ sơ tại các địa
bàn xã, phường, thị trấn tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử
đúng lộ trình của Chính phủ quy định, hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm
2021. Đảm bảo cho tất cả người dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang được cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Căn cứ vào chỉ tiêu thu nhận trên đầu máy của các tổ và thời gian hoàn
thành việc cấp thẻ căn cước công dân để tính điểm từ cao xuống thấp bình xét
hạng nhất, nhì, ba.
III. KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể đạt hạng nhất, nhì, ba
trong đợt thi đua cao điểm cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang; các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong tham mưu và thực hiện công tác cấp căn cước công dân.
2. Cơ cấu khen thưởng
- Cấp tỉnh: xét chọn 02 tập thể và 05 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen.
- Cấp huyện: xét chọn 03 tập thể (01 đơn vị hạng nhất, 01 đơn vị hạng
nhì, 01 đơn vị hạng ba) và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu và
thực hiện công tác cấp căn cước công dân.
+ Đơn vị hạng nhất được thưởng: 10.000.000 đồng; xét chọn 03 cá nhân
tặng Bằng khen.
+ Đơn vị hạng nhì được thưởng: 7.000.000 đồng; xét chọn 02 cá nhân
tặng Bằng khen.
+ Đơn vị hạng ba được thưởng: 5.000.000 đồng; xét chọn 01 cá nhân tặng
Bằng khen.
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3. Tiêu chuẩn khen thưởng
a) Tập thể: Có thành xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện cấp thẻ
căn cước công dân có gắn chip điện tử, hoàn thành vượt tiến độ quy định.
b) Cá nhân: Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ cấp thẻ căn cước
công dân có gắn chíp điện tử, có cách làm hay mang lại hiệu quả cao, được
Nhân dân khen ngợi về thái độ, tinh thần phục vụ.
4. Cộng điểm thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các
huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:
- Hạng nhất: 3 điểm.
- Hạng nhì: 2 điểm.
- Hạng ba: 1 điểm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, UBND các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các
cơ quan ban ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng Công an về thực hiện chiến
dịch cấp căn cước công dân, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị tại
địa phương, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn dân.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
tỉnh xây dựng bảng chỉ tiêu, thang điểm thi đua cụ thể; hướng dẫn, kiểm tra,
theo dõi việc thực hiện kế hoạch và chấm điểm, đề xuất khen thưởng sau khi
kết thúc đợt thi đua.
3. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc đợt thi đua và phấn đấu hoàn thành
xuất sắc chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân theo chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy,
UBND tỉnh và Bộ Công an.
Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm cấp thẻ căn cước
công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Thường
trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở
Nội vụ) xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (Hà Nội, TP HCM);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.KP
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