
 

                                   

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 118/CAT-QLHC ngày 

13/01/2023 về triển khai thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin thay thế 

sổ hộ khẩu. Để triển khai kịp thời, hiệu quả và nắm bắt, áp dụng thành thạo 07 
phương thức sử dụng thông tin thay thế sổ hộ khẩu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban ngành; UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc Công 

văn số 162/UBND-KSTT ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

2. Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý nghiên 

cứu, triển khai áp dụng 07 phương thức sử dụng thông tin thay thế sổ hộ khẩu, cụ 

thể: 

2.1 Công dân có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là 

giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện 
thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

- Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại Điều 3 và Điều 20 Luật Căn cước công 

dân, căn cước công dân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công 

dân; Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị 
chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao 

dịch trên lãnh thổ Việt Nam; Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo 

yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ 

khác chứng nhận các thông tin cá nhân, nơi thường trú. 

- Giải pháp, thực hiện: 

(1) Đối với công dân: Thực hiện thủ tục để được cấp thẻ Căn cước công dân. 

Như vậy, người dân có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp là một loại 

giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính, dịch vụ công. 
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(2) Đối với Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính: Không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy 
tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ căn cước công dân gắn chíp khi 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Các thông tin trên mặt thẻ Căn cước công dân, gồm: Số Căn cước công dân 

(chính là số định danh cá nhân); ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên khai sinh; 
ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú; ngày, tháng, 

năm hết hạn; đặc điểm nhận dạng; vân tay; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm 

và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ. 

2.2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên 

thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Cơ sở pháp lý: 

(1) Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 

23/01/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD: “a) Mặt trước thẻ 
CCCD gồm các thông tin:...; mã QR; b) Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin 

sau:...; chíp điện tử”. 

(2) Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú 

của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức sử dụng 

thiết bị đầu đọc mã QRcode trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để 
ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân trong hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Giải pháp, thực hiện: 

Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính: Khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao 

trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sử 
dụng thiết bị đọc mã QRcode trên thẻ Căn cước công dân (theo tiêu chuẩn do Bộ 

Thông tin và truyền thông ban hành tại Quyết định số 46/QĐ-TTDT ngày 

18/01/2022 ban hành hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị mã 

QRcode) để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân được hiển thị trên thiết bị 
trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tỉnh, không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy 

tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp 
khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 
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Các thông tin trong mã QRcode được hiển thị trên thiết bị đọc mã QRcode 

gồm: Số CCCD; số CMND 9 số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; nơi thường trú; 
ngày cấp CCCD. 

2.3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc chíp trên thẻ Căn 

cước công dân đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công. 

- Cơ sở pháp lý: 

(1) Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 
23/01/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD: “a) Mặt trước thẻ 

CCCD gồm các thông tin:...; mã QR; b) Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin 

sau:...; chíp điện tử”. 

(2) Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá 
nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc 
chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để ghi nhận và lưu trữ 

thông tin công dân trong hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Giải pháp, thực hiện: 

Đối với Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính: Khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách 

nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sử dụng 
thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân (theo tiêu chuẩn ICAO) để ghi nhận 

và lưu trữ thông tin công dân được hiển thị trên thiết bị trong hồ sơ thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, không được 
yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin 

đã có trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính. 

Các thông tin trong chíp điện tử được hiển thị trên thiếp bị đọc chíp gồm: 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; dân tộc; 

tôn giáo; quốc tịch; nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc 

chồng; số chứng minh đã được cấp; ngày cấp; ngày hết hạn (của thẻ CCCD); đặc 
điểm nhận dạng; ảnh chân dung; trích chọn vân tay; số thẻ căn cước công dân (số 

định danh cá nhân). 

2.4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua 
chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đã 

được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công 
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quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Cơ sở pháp lý: 

(1) Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 137/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn 
cước công dân thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ 

công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thông 
qua việc kết nối, chia sẻ thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng 

dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một 

cửa cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn bản; công dân khai thác thông tin của mình 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin 

hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công 

Bộ Công an. 

(2) Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, 
cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công phải tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết 
nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc 

gia để giải quyết thủ tục hành chính. 

- Giải pháp, thực hiện: 

Đối với Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thủ tục 
hành chính: Khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền, 

cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm thực hiện tra cứu, 

khai thác thông tin của người nộp hồ sơ qua chức năng của Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư. (Chức năng này tại tỉnh Lào Cai đã kết nối với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư) 

Đối với công dân: Trường hợp khi tra cứu trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của tỉnh không được, thì yêu cầu công dân tra cứu, khai thác 

thông tin cá nhân của mình qua cổng dịch vụ công quốc gia để ghi nhận và lưu trữ 

thông tin về cư trú trong hồ sơ thủ tục hành chính. Công dân tra cứu, khai thác 
thông tin cá nhân theo các bước sau: 

Bước 1: Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công theo địa chỉ: 

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/ mật khẩu truy cập (bằng tài khoản định danh 

điện tử trên Cổng DVC quốc gia hoặc tài khoản dịch vụ công); xác thực nhập mã 

OTP được hệ thống gửi về điện thoại. 

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/
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Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “Thông tin công dân” và 

nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ và tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số 
điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm. 

Thông tin cơ bản công dân sẽ hiển thị trên màn hình gồm: Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, nơi đăng ký khai sinh; quê quán; 

nơi thường trú; số định danh cá nhân; số chứng minh nhân dân; thông tin chủ hộ 
và thành viên trong hộ. 

2.5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua 

tài khoản định đanh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng 
VNeID để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công. 

- Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 
59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác 

thực điện tử quy định “Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá 

trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao 

dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân”. Theo đó, các thông tin căn 
cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để 

người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và 

các giao dịch của người dân; các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ 
thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an hoặc thông qua tổ chức cung 

cấp dịch vụ xác thực điện tử theo trình tự, thủ tục quy định để xác thực tài khoản 

định danh điện tử hoặc khai thác thông tin liên quan khi người dân có yêu cầu. 

- Giải pháp, thực hiện: 

+ Đối với công dân: Để được đăng ký tài khoản định danh điện tử công dân 

thực hiện như sau:  

(1) Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 (sử dụng để thực hiện DVCTT) 

Bước 1: Tải ứng dụng VNeID qua Appstore hoặc CHplay; 

Bước 2: Chọn vào mục đăng ký tài khoản ở góc phải màn hình và điền thông 

tin theo yêu cầu gồm họ tên và số điện thoại, sau đó ấn vào mục đăng ký; 

Bước 3: Thực hiện quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp theo 

yêu cầu của ứng dụng;  

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin đã chính xác nhấn vào nút đăng 
ký; 

Bước 5: Nhập mã OTP và thiết bị lập mật khẩu, sau đó ấn xác nhận; 

Bước 6: Đăng nhập tài khoản ứng dụng bằng số định danh cá nhân và mật 

khẩu vừa đăng ký, sau đó chọn đăng ký tài khoản định danh mức độ 1; 

Bước 7: Nhấn nút “Bắt đầu”. Sau đó sử dụng tính năng NFC hoặc quét mã 

QRcode của Căn cước công dân gắn chíp và thực hiện theo hướng dẫn khác của 

hệ thống: Chụp ảnh chân dung, kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ Email. Ấn 
“Đăng ký”; 
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Bước 8: Kích hoạt tài khoản định danh: Nhập số định danh cá nhân và số 

điện thoại, nhấn ô “Gửi yêu cầu” sẽ nhận được mã OTP được gửi về điện thoại. 
Thiết lập mã passcode và câu hỏi bảo mật, nhấn “Xác nhận” thì tài khoản định 

danh đã được thiết lập thành công. 

(2) Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (sử dụng DVCTT và tích hợp các 

giấy tờ cá nhân) 

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an đăng ký tài khoản mức độ 2; thực 

hiện cài đặt ứng dụng VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động 

khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước 
trong ứng dụng VNeID. 

Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử 

như sau: 

Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia (liên 

thông với cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản là 

số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy 

từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu 
điện tử (Form), người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Công 

dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID trên thiết bị di động 

để hiển thị các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp trên 
ứng dụng VNeID. 

+ Đối với Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính: Khi công dân tra cứu, xuất trình thông tin cá nhân, nơi 
thường trú hiển thị trên ứng dụng VNeID; cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công 

chức, viên chức, cá nhận được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính ghi nhận và lưu trữ thông tin này trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, không được yêu 
cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có 

trên ứng dụng VNeID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Các thông tin hiển thị trên ứng dụng VNeID gồm: Số CCCD; họ và tên; 
ngày sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú; căn cước công dân công 

có giá trị đến; đặc điểm nhận dạng; ngày cấp; số điện thoại. 

2.6. Công dân có thể sử dụng giấy Xác nhận thông tin về cư trú để chứng 
minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được 

thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Cơ sở pháp lý: 

(1) Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 33 Luật Cư trú thì 
công dân có quyền được cơ quan đăng ký cư trú tromg cả nước không phụ thuộc 

vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu 

(2) Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của B,ộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cư trú thì công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến 

cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công 
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dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông 

tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, 
Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; thời hạn giải quyết tối đa laf03 ngày làm việc.  

(3) Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thì trường hợp không thể khai thác 

được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan có thẩm 

quyền, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy xác nhận 

thông tin về cư trú (giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú).  

- Giải pháp, thực hiện: 

+ Đối với công dân: Để được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, công 

dân có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước để đề nghị cấp giấy 

xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua 

dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác 
nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện 

tử theo yêu cầu của công dân. 

+ Đối với Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ thủ tục hành chính: Khi công dân xuất trình bản sao hoặc xuất trình giấy xác 

nhận thông tin về cư trú thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các 

giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên giấy xác nhận thông tin về cư trú 
khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Mẫu giấy Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông 

tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an) gồm các thông tin, cụ thể: Số 

định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; 
quê quan; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; 

họ tên chủ hộ; số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ; họ, chữ đệm và tên, 

ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia 
đình và quan hệ với chủ hộ. 

2.7. Công dân có thể sử dụng giấy Thông báo số định danh cá nhân và 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh thông tin cá 
nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Cơ sở pháp lý:  

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 
29/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 137/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn 

cước công dân thì ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, 
cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công 

dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện 

có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Căn cứ quy định trên, Bộ Công an đã 
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chỉ đạo thực hiện cấp Thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp CCCD trên toàn quốc để 
người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần 

chứng minh nơi cư trú của công dân. 

- Giải pháp, thực hiện: 

Khi công dân xuất trình bản sao hoặc giấy Thông báo số định danh cá nhân 
thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh thông 

tin cá nhân khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.  

Các thông tin trên Thông báo số định danh cá nhân: Họ, chữ đệm và tên khai 
sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; 

tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; quan hệ 

với chủ hộ; nhóm máu; họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ; số định danh cá nhân. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán 

triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

                            

Nơi nhận: 
- Bộ Công an; 
- TT. TU,  HĐND, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh;  
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử; 
- Lưu: VT, KSTT1. 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Trịnh Xuân Trường 

 

 

 

 


		2023-01-28T20:56:28+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-30T07:44:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-30T07:44:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-30T07:45:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	VĂN PHÒNG<vanphong-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-30T07:45:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




