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V/v triển khai sử dụng thẻ 

căn cước công dân gắn chíp, 

máy quét mã QR phục vụ 

phòng chống dịch, thực hiện 

cải cách hành chính. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Thuận; 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (về 

việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”), Bộ Công an đã triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm 

chủng và xét nghiệm phòng Covid - 19 được tích hợp trên thẻ căn cước công dân 

(CCCD) gắn chíp điện tử.  

Việc thẻ CCCD gắn chíp đã và sẽ tích hợp các tiện ích, giấy tờ khác giúp 

người dân sử dụng giảm bớt việc phải mang theo cùng lúc nhiều loại giấy tờ; thông 

tin luôn được xác thực chính xác, tin cậy từ ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, giúp người dân thực hiện các giao dịch nhanh chóng, tiết kiệm. 

Các cơ quan nhà nước, người dân được hưởng những dịch vụ công tốt nhất; minh 

bạch hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trả kết quả của các dịch vụ 

hành chính công,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, 

hướng tới nền Chính phủ số, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo 

bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1836-CV/TU ngày 

30/11/2021 về sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các 

nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua (Công văn số 

4604/UBND-TCDNC ngày 22/12/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Dự án 

Sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh; Công văn số 189/UBND-
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TCDNC ngày 13/01/2021 về phối hợp triển khai thực hiện việc tích hợp thông tin 

trên thẻ CCCD, Công văn số 3076/UBND-TCDNC ngày 24/6/2021 về triển khai 

thực hiện Nghị định 137/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; Công văn 

số 6481/UBND-TCDNC ngày 27/11/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin xác 

thực định danh cá nhân trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19,…); 

nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc cấp CCCD, 

đặc biệt là tính ưu việt của thẻ CCCD có gắn chíp điện tử; quyền lợi, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục cấp, 

sử dụng CCCD nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá 

trình triển khai thực hiện.  

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh kế hoạch 

cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho số công dân đủ điều kiện còn lại chưa được 

cấp, đồng thời thông báo số định danh cá nhân cho người chưa đủ tuổi cấp CCCD 

để phục vụ đi lại, giao dịch, tiêm chủng vắcxin Covid-19. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông 

tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng PC-Covid, VNEID 

thống nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, hướng dẫn các tiêu 

chuẩn kỹ thuật máy quét mã QR để phục vụ đọc thẻ CCCD gắn chíp điện tử khi Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành quy định.  

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông trong việc nghiên cứu ứng dụng việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp 

điện tử, máy quét mã QR và đề xuất phương án kiểm soát thông tin người dân 

trong các sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, an toàn. 

5. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh đẩy nhanh việc kết nối và chuyển dữ 

liệu tiêm chủng, xét nghiệm cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Thực hiện 

nghiêm quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ban 

hành kèm theo Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế và làm 

sạch dữ liệu tiêm chủng để phục vụ người dân đi lại trong nước và quốc tế. Đồng 

thời có phương án kiểm soát thông tin người dân ra vào tại các bệnh viện, trạm y 

tế,… trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Chỉ đạo UBND cấp xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng 

trên địa bàn thôn, khu phố và đến từng hộ gia đình; đồng thời chỉ đạo các ngành, 

đoàn thể cơ sở tích cực tham gia cùng lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân, Dự án Sản xuất, cấp, quản lý 

CCCD gắn chíp điện tử, tính ưu việt của thẻ CCCD gắn chíp điện tử để người dân 

đủ điều kiện nhưng chưa làm CCCD phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các 

thủ tục cấp CCCD đạt chỉ tiêu đề ra;  
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- Nghiên cứu ứng dụng việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và máy 

quét mã QR và đề xuất phương án kiểm soát thông tin người dân ra vào trụ sở cơ 

quan phục vụ tốt công tác quản lý cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Công an (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh;  

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu: VT. QMT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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