
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
 Số:            /UBND-NC 

V/v sử dụng thông tin trên Qrcode  

của thẻ CCCD gắn chíp thay thế 

 giấy xác nhận CMND 9 số 

Sơn La, ngày        tháng         năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Luật Căn cước Công dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” (viết tắt là Đề án 06/CP). 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn 

chíp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu của Đề án 06/CP. Theo đề 

nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-CAT-QLHC ngày 27/3/2023. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

đơn vị trực thuộc, ngành dọc trực tiếp thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục 

hành chính không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận Chứng minh nhân 

dân 9 số khi đã có thông tin trên mã Qrcode của thẻ CCCD gắn chíp1, tạo điều 

kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch 

dân sự. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào thực hiện không đúng quy định, gây 

phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân thì người đứng cơ quan, đơn vị, địa 

phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Công an tỉnh chủ trì, giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với Công an tỉnh 

(qua phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; SĐT: 069.2680.338) để được hỗ trợ./. 
 

Nơi nhận:                                                                                              
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; phòng KSTTHC; 

- Lưu: VT, NC, ĐH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
 

                                           
1 Theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an 

quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng 

Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ. 
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