ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 2389 /UBND-TTHCC
V/v sử dụng mã QR code trên
thẻ CCCD để kiểm tra thông tin
công dân trong các hoạt động
giao dịch

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 14 tháng 7 năm 2021

- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD; Nghị
định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số
59/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an quy định chi tiết
thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD); xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ
trình số 1823/CAT-PC06 ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc sử dụng mã QR
code trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt
động giao dịch.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, đơn
giản hóa thủ tục hành chính trong các hoạt động giao dịch, góp phần đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản
lý nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố triển khai thực hiện việc quét mã QR code để kiểm tra thông
tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân, không yêu
cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước
công dân trong tất cả các giao dịch trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
từ ngày 19 tháng 7 năm 2021.
2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kon Tum chỉ đạo các ngân
hàng trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dựng quét mã QR code để kiểm tra thông
tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân trong các
giao dịch với công dân.
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3. Viễn thông Kon Tum: bổ sung thêm tính năng quét mã QR code của Căn
cước công dân bằng máy đọc QR code trực tiếp trên Hệ thống thông tin một cửa
điện tử của tỉnh để kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, Chứng minh
nhân dân. Hoàn thành trước ngày 18 tháng 7 năm 2021.
4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra và báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương./.
Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KSTTHC – Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, xã;
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TTHCC, VĐT.

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

