ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

Số: 451/UBND-CA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Châu, ngày 10 tháng 3 năm 2021

V/v khai thác thông tin trong mã QR
code trên thẻ CCCD thay thế giấy
xác nhận số CMND trong
giao dịch hành chính, dân sự

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 ngày 08/9/2020 của Bộ Công
an; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai
thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD).
Lực lượng Công an toàn tỉnh, trong đó có Công an huyện Yên Châu đang
tập trung quyết liệt, đồng loạt triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho công
dân thay thế Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và thẻ CCCD
mã vạch với nhiều ưu điểm về độ bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện
ích cho công dân khi tiến hành các giao dịch hành chính, nâng cao hiệu quả
công tác quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột
phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Sơn La và
huyện Yên Châu nói riêng.
Hiện nay trong thẻ CCCD mẫu mới có mã “QR code” lưu thông tin về số
CMND 9 số của công dân (đã được Bộ Công an xác thực). Do vậy quá trình
thực hiện giao dịch hành chính, dân sự, các đơn vị có thể sử dụng chức năng
quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số CMND của công dân trên
thẻ CCCD, không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số CMND, tạo
điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện trực tiếp giải quyết các giao
dịch hành chính, dân sự với nhân dân triển khai ứng dụng thực hiện đồng bộ. Quá
trình thực hiện có vướng mắc trao đổi với Công an huyện (qua Đội Cảnh sát
QLHC về TTXH) để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên:
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- Lưu: VT, CA, .…. b
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