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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP ĐIỆN TỬ  

 

I. THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG 

THÔNG TIN CẦN BIẾT. 

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1386/QĐ-

TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công 

dân (CCCD) tạo cơ sở để Bộ Công an thực hiện việc cấp thẻ CCCD gắn chip 

điện tử. Do đó, việc chuyển đổi từ CCCD mã vạch, Chứng minh nhân dân 

(CMND) 09 số và 12 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử đang được Bộ Công an 

chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện 

đồng bộ trong cả nước, sau đây là một số nội dung cần biết về hoạt động này. 

1. Thẻ CCCD có gắn chip điện tử là gì và có tính ưu việt như thế nào? 

Thẻ CCCD gắn chip điện tử là xu thế mà nhiều nước trên thế giới hiện 

nay đang áp dụng vì tính ưu việt cũng như tạo sự thuận lợi khi sử dụng cho công 

dân. Thẻ CCCD có gắn chip điện tử, còn gọi là thẻ căn cước điện tử (e-ID) là 

một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, đóng vai trò thiết bị nhận diện, 

xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia. Nó có giá trị chứng minh về căn cước công dân và cho phép 

người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ cần đòi hỏi nhiều loại giấy tờ khác nhau. 

Thẻ CCCD gắn chip điện tử về cơ bản cũng giống như thẻ CCCD mã 

vạch. Tuy nhiên, trên thẻ không có các dòng trạng thái thể hiện mã vạch mà nó 

sẽ thay thế bằng chip điện tử dung lượng lớn. Thẻ CCCD gắn chip sẽ lưu trữ 

những đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh, vân tay và sinh trắc học. (sẽ tích hợp 

thêm nhiều trường thông tin dữ liệu công dân, như: Thông tin về bằng lái xe, 

bảo hiểm, ngân hàng.., giúp sử dụng cho nhiều giao dịch, giải quyết được nhiều 

thủ tục. CCCD mới cũng tương đồng với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư đang được triển khai, giúp cơ quan quản lý Nhà nước truy vấn thông 

tin nhanh và thuận lợi hơn. 

Trước hết, so với CMND 09 số, 12 số và thẻ CCCD sử dụng mã vạch thì 

chất liệu thẻ CCCD gắn chip bằng nhựa cứng đảm bảo độ bền lâu hơn, có độ 

bảo mật cao hơn, có thể lưu trữ lượng thông tin lớn hơn và có thể linh hoạt, mở 

rộng tích hợp thêm các thông tin, dữ liệu hay dịch vụ tiện ích trong tương lai. 

Khi thẻ CCCD gắn chip điện tử đã được tích hợp đầy đủ các thông tin của các 

Bộ, ban ngành khác như: Thuế, bảo hiểm y tế, bằng lái xe và các loại giấy tờ có 

giá trị khác, thì có thể sẽ phòng tránh được việc các loại giấy tờ trên bị làm giả 

mạo. Đồng thời, công dân khi đi giao dịch và làm các thủ tục hành chính sẽ 

không phải mang nhiều loại giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho những thủ tục 

hành chính công, thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến 

của Chính phủ điện tử. (Ngoài ra, với thẻ CCCD gắn chip điện tử, việc xác 

thực danh tính có thể thực hiện offline, không cần đường truyền internet). 
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2. Ai phải đi đổi sang thẻ CCCD gắn chip và khi đổi lại có ảnh hưởng 

các loại giấy tờ khác không? 

Từ năm 2016 đến ngày 21/01/2021, Bộ Công an đã triển khai cho Công 

an16 tỉnh thành thực hiện việc cấp CCCD mã vạch với 16 triệu thẻ. Các tỉnh, 

thành còn lại, công dân đang sử dụng CMND 09 số và 12 số. Tuy nhiên, khi dự 

án cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử được khởi động thực hiện đồng bộ trên cả 

nước thì không phải tất cả mọi công dân đều bắt buộc phải đổi sang thẻ CCCD 

gắn chip điện tử. 

Theo quy định, đối tượng được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp điện 

tử là những công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú 

nhưng chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử (thì được cấp thẻ CCCD). 

Người bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng 

điều khiển hành vi của mình thì vẫn được cấp thẻ nhưng phải có người đại diện 

hợp pháp. 

Trước mắt tại An Giang, chỉ những người chưa có CMND (hoặc CCCD 

mã vạch), công dân có CMND (hoặc CCCD mã vạch) đã hết hạn, hư hỏng, mất 

hoặc có thay đổi, điều chỉnh thông tin thì mới phải đổi sang CCCD gắn chip 

điện tử. Đối với các trường hợp CMND, (CCCD mã vạch) vẫn còn giá trị sử 

dụng và không thay đổi thông tin thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường 

cho đến khi hết hạn theo Luật CCCD. Như vậy, trong thời gian tới sẽ có 04 loại 

giấy tờ chứng minh, căn cước công dân cùng tồn tại song song là: CMND 09 số, 

CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip điện tử. 

 

  

 

 

 

 

 

 

CCCD mã vạch, CMND 09 số và 12 số đang được sử dụng hiện nay  
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Mẫu thẻ CCCD gắn chíp điện tử theo Thông tư 06/2021/TT-BCA 

Thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp, còn đối với thẻ 

CCCD (cả mã vạch và gắn chip điện tử) sau lần cấp đầu tiên công dân phải đổi 

khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và trên 60 tuổi công dân không phải đổi. Như 

vậy, đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD mã vạch hoặc sau khi đổi sang thẻ 

CCCD gắn chip điện tử mà đến thời hạn tuổi quy định thì cũng phải đi đổi sang 

thẻ CCCD gắn chip điện tử mới. Việc đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử là 

hoàn toàn không ảnh hưởng đến các giấy tờ khác của công dân. Đối với công 

dân (đã có CCCD mã vạch thì khi đổi sang CCCD gắn chip điện tử sẽ vẫn giữ 

nguyên số định danh của CCCD cũ). Còn đối với trường hợp công dân đổi từ 

CMND 09 số và 12 số sang CCCD gắn chip điện tử thì sẽ được cấp số căn cước 

mới cũng là số định danh cá nhân của công dân. Khi đó, cơ quan Công an nơi 

cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân sẽ đồng thời cấp giấy xác nhận về 

việc thay đổi số CMND để công dân thuận tiện trong việc giao dịch các giấy tờ 

khác có liên quan đến số CMND cũ (nếu công dân có yêu cầu). 

3. Để được cấp hoặc đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử thì công dân 

cần những gì? 

Người dân khi làm CCCD gắn chíp điện tử cần mang CCCD mã vạch 

hoặc CMND 09 số và 12 số đang sử dụng (riêng đối với công dân đủ 14 tuổi, 

khi làm thẻ CCCD lần đầu thì chỉ cần cung cấp: họ tên và ngày, tháng, năm 

sinh) đến cơ quan Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý 

CCCD của Bộ công an để được hướng dẫn làm thủ tục cấp CCCD theo quy 

định. 

Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, cung cấp thông tin 

nhân thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tìm kiếm thông tin tại mục khai thác thông 

tin dân cư trong phần mềm cấp CCCD; trường hợp công dân đã có thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin của công dân không có sự 

thay đổi, điều chỉnh thì không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu 

để chứng minh nội dung thông tin nhân thân. 

Tuy nhiên, lưu ý là để được cấp CCCD hợp lệ thì người dân phải bổ sung 

đầy đủ các trường thông tin bắt buộc trong sổ hộ khẩu nhất là thông tin về ngày, 

tháng, năm sinh; nơi sinh, nguyên quán, dân tộc, quốc tịch... Vì vậy, trước khi 

làm thẻ CCCD công dân cần kiểm tra, đối chiếu thông tin trong sổ hộ khẩu, nếu 

chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, cần phải liên hệ cơ quan Công an nơi làm thủ 

tục đăng ký thường trú để điều chỉnh, bổ sung trước khi đi làm CCCD. 

Hiện nay, rất nhiều người dân ở tuổi trung niên và lớn tuổi trong sổ hộ 

khẩu thường không có thông tin ngày, tháng sinh. Đối với các trường hợp này, 

người dân phải đem theo bản sao giấy khai sinh có ngày, tháng, năm sinh đến cơ 

quan Công an để cập nhật, bổ sung. Trường hợp công dân có giấy khai sinh 

nhưng không có đầy đủ ngày, tháng sinh hoặc từ trước đến nay không có giấy 

khai sinh, không xác định được ngày, tháng sinh thì phải liên hệ Ủy ban nhân 

dân nơi đăng ký thường trú để được viên chức Tư pháp hộ tịch hướng dẫn thủ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2f2021%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh hoặc cấp giấy khai sinh theo quy 

định. Sau đó bổ sung đầy đủ vào sổ hộ khẩu để phục vụ việc cấp CCCD. 

        4. Ý nghĩa của việc cấp CCCD gắn chip điện tử đối với cơ quan Nhà 

nước? 

Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD được đưa vào hoạt động, sẽ là giai 

đoạn mang ý nghĩa quan trọng và đột phá không chỉ đối với công tác nghiệp vụ 

của ngành Công an mà còn là tiền đề cơ bản cho quá trình xây dựng Chính phủ 

điện tử hướng tới xây dựng Chính quyền số và nền kinh tế số ở Việt Nam, góp 

phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân. Vì vậy các Bộ, ban ngành 

và UBND cấp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tiến hành rà soát, tổng 

hợp nhu cầu tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản lý của 

mình vào chip điện tử trong thẻ CCCD hướng tới rút gọn, giảm tải các loại giấy 

tờ cho công dân trong thực hiện các dịch vụ hành chính công và các giao dịch 

khác. 

II. THỜI GIAN CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỂN 

TỬ 

Từ ngày 22/01/2021, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương ngừng việc cấp giấy CMND 09 số, 12 số và thẻ CCCD 

mã vạch để tiến hành triển khai cấp CCCD gắn chip điện tử trên toàn quốc. Các 

đơn vị Công an địa phương tiến hành cấp CCCD tại chỗ và lưu động đảm bảo 

mục tiêu hướng tới là đến tháng 07/2021 cả nước sẽ cấp được 50 triệu thẻ 

CCCD. 

 

Lợi ích của CCCD gắn chíp điện tử (nguồn: TTXVN) 

Tại tỉnh An Giang, hiện nay Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội và Công an 11 huyện, thị, thành tiến hành thu 

nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân toàn tỉnh. Để cho việc 
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thu nhận hồ sơ và cấp CCCD được thuận lợi, kịp tiến độ theo quy định, Công an 

tỉnh thông báo một số nội dung liên quan đến các đối tượng sau: 

+ Đối với cán bộ nhân viên, lực lượng vũ trang cấp tỉnh và một số đơn vị 

doanh nghiệp, trường học (trên địa bàn TP. Long Xuyên)  sẽ do Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với đơn vị chủ quản 

tiến hành thu nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chip điện tử cho cán bộ nhân viên, 

lực lượng vũ trang đơn vị đó. 

+ Đối với cán bộ nhân viên, lực lượng vũ trang cấp huyện sẽ do Công an 

cấp huyện đó phối hợp với đơn vị chủ quản tiến hành thu nhận hồ sơ và cấp 

CCCD gắn chip điện tử cho cán bộ nhân viên, lực lượng vũ trang đơn vị đó. 

+ Đối với những công dân còn lại, ai thường trú tại huyện, thị xã, thành 

phố nào thì liên hệ với Công an huyện, thị xã, thành phố đó để tiến hành thu 

nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chip điện tử. 

+ Ngoài việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử tại trụ sở làm 

việc thì tùy tình hình và nhu cầu thực tế Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an 11 huyện, thị, thành có thể tiến hành việc 

thu nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chip điện tử lưu động và ngoài giờ hành chính 

để kịp tiến độ kế hoạch đề ra. 

Để việc thu nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chip điện tử đạt được chất 

lượng và đảm bảo tiến độ quy định, Công an tỉnh An Giang kính mong các cơ 

quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ và cùng phối hợp thực 

hiện./.  

CÔNG AN AN GIANG 

 


