
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:         /UBND-TH 
V/v tích hợp ứng dụng, sử dụng thông 

tin lưu trữ trên chíp gắn trên thẻ CCCD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 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 (CCCD), thực hiện cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử; 

Thông báo số 8393/VPCP-NC ngày 07/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về 

việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu tích hợp 

dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản lý của mình vào chíp điện tử 

trên thẻ CCCD, thúc đẩy việc sử dụng thẻ CCCD đa mục đích, tiết kiệm, hiệu 

quả; Công văn số 3468/BCA-C06 ngày 12/10/2020 của Bộ Công an về việc tích 

hợp ứng dụng, sử dụng thông tin lưu trữ trên chíp gắn trên thẻ Căn cước công 

dân. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp nhu cầu tích hợp các dịch 

vụ, ứng dụng, sử dụng thông tin lưu trữ trong chíp trên thẻ CCCD, cụ thể như 

sau:  

1. Nhu cầu tích hợp dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản lý 

của các đơn vị vào chíp điện tử trên thẻ CCCD (có mô tả cụ thể việc ứng dụng 

trên chíp). 

2. Các đơn vị cần đưa thông tin nào vào chíp, nêu rõ nội dung thông tin, 

nguồn thông tin, dung lượng, định dạng và yêu cầu mã hóa. 

3. Các đơn vị có nhu cầu khai thác những thông tin cụ thể nào của công 

dân lưu trong chíp điện tử gắn trên thẻ CCCD. 

Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai, 

thực hiện và gửi UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 23/10/2020. Giao 

Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị xây dựng báo 

cáo gửi Bộ Công an theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Lưu VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tống Thanh Hải 
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