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                   Kính gửi:   

    - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                     

                                   - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua Tổ công tác Đề án 06 huyện Bảo Lạc đã tập trung triển khai các 

nội dung của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Cao Bằng, trong 9 tháng năm 

2022, Đề án 06 đã được triển khai đã thu được những kết quả bước đầu tích cực 

được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý Nhà nước, quản lý con người, phục vụ công tác phòng chống tội phạm và các vi 

phạm pháp luật khác trên địa bàn.  

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cư trú, quản lý dân cư; giảm thủ 

tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới 

phương thức quản lý cư trú từ thủ công sang điện tử. Theo đó, khi công dân thực 

hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu thì cơ 

quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu thực hiện điều chỉnh, cập 

nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 

2020 và sau ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu sẽ không còn giá trị sử dụng. Tổ công 

tác triển khai Đề án 06 huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Hướng dẫn công dân sử dụng các phương thức thay việc xuất trình Sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự 

1.1 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. 

Tại khoản 1 Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014 

quy định Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công 

dân; 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 không 

được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về 

Căn cước công dân. 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp 

có thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu trong giải 

quyết thủ tục hành chính để tham mưu rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ thủ tục trên để sử 

dụng thẻ Căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư để thực hiện các giao dịch, 
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thủ tục hành chính. Tổng hợp, báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 huyện (qua Công an huyện) trước ngày 30/11/2022 (rà soát 

thủ tục hành chính từ huyện đến cấp xã theo thẩm quyền quản lý nhà nước của cơ 

quan). 

1.2 Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử 

để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 

34/TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác 

thực điện tử có hiệu lực). 

2. Hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng  

ứng dụng VNeID 

Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong phạm vi trách nhiệm, 

quyền hạn tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của theo Quyết định 

số 34/TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và 

xác thực điện tử có hiệu lực; sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông trên thiết 

bị điện tử để phục vụ giải quyết các thu hành chính, giao dịch dân sự đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân theo 

các bước sau: 

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp tài khoản định danh 

và xác thực điện tử khi đã có thẻ Căn cước công dân gắn chip. 

Bước 2: Chủ động hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh và xác 

thực điện tử trên ứng dụng VNeID theo các bước sau sau: 

- Tải ứng dụng: 

+ Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android: Trên thiết bị di động 

người người mở ứng dụng CH Play > Tại thanh công cụ tìm kiếm tìm từ khóa 

"VNeID" > Sau khi App cần tải hiển thị > Chọn "Cài đặt" để tải ứng VNeID về 

máy. 

+ Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS: Trên thiết bị di động người 

người mở ứng dụng App Store> Tại mục tìm kiếm tìm từ khóa "VNeID" > Sau khi 

App cần hiển thị > Chọn "Nhận" để tải ứng VNeID về máy. 

- Mở ứng dụng: Sau khi tải xong, người dân ấn vào ứng dụng VNeID trên 

màn hình chính hoặc chọn "Mở" trên App Store/CH Play để bắt đầu sử dụng. 

- Đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID:  

Tại màn hình đăng ký, công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại 

của mình để đăng ký > Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn "Đăng ký" thì hiển thị 

giao diện quét mã QR code thẻ CCCD, người dân đưa mã QR trên thẻ CCCD gắn 

chip vào khung hình > Trường hợp quét QR hợp lệ hệ thống tự động điền các 

thông tin trong QR code thẻ CCCD gắn chip vào các thông tin đăng ký tài khoản. 

Trường hợp "Không quét được QR code" hệ thống chuyển sang giao diện Nhập 

thông tin đăng ký tài khoản. Công dân nhập các thông tin vào phần để trống.  

Sau khi ấn nút "Đăng ký" hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư:    
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+Trường hợp "Đạt" thì hệ thống gửi tin nhắn có tên định danh là "VNeID" 

với nội dung: Cuc Canh Sat QLHC về TTXH thông báo: Ho so dang ky tai khoan 

dinh dien cua cong dan <Tên đầy đủ của công dân - không dấu> da duoc phe 

duyet. De nghi truy cap ung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat 

tai khoan. 

+ Trường hợp "Không đạt" sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân cần điều 

chỉnh lại thông tin > Xác thực OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực> 

Sau khi thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký và thực hiện các bước của 

Trường hợp "Đạt". 

 3. Yêu cầu các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đảm bảo 100% cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý tới phòng một cửa 

Công an huyện thực hiện làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử 

trên ứng dụng VNeID trước ngày 30/11/2022. 

Nhận được Công văn này các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá 

trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về UBND huyện (Qua 

Công an huyện) để tổng hợp báo cáo Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 huyện chỉ đạo 

giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, các CV; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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