
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2144 /UBND-NC 
V/v tuyên truyền, triển khai các phương 

thức sử dụng thông tin công dân thay việc 

xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi 
thực hiện TTHC, giao dịch dân sự 

 

Chiêm Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 3814/UBND-NC ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tuyên truyền, triển khai các phương thức sử dụng 
thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính (TTHC), giao dịch dân sự, 

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, 

hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các 

(TTHC), giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (theo 

quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022), 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn có trách nhiệm 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý tổ chức rà soát, 

kiến nghị các cơ quan cấp trên (theo ngành dọc) điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các 

quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, 

tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy 

định của Luật Cư trú năm 2020, không yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú; thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 

03/10/2022 (gửi qua Công an huyện tổng hợp chung). 

- Chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động nghiên cứu, thống nhất sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và 

Căn cước công dân (CCCD) để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết 

các TTHC, giao dịch dân sự thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Nội dung 

thực hiện theo hướng dẫn của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội, Bộ Công an tại Văn bản số 5672/C06-TTDLDC. 
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- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức phổ biến, 

triển khai tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn các phương thức sử 

dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện 

TTHC, giao dịch dân sự theo Văn bản số 5672/C06-TTDLDC của Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an để người dân biết, đồng thuận 

thực hiện. 

(Kèm theo Văn bản số 5672/C06-TTDLDC ngày 22 tháng 08 năm 2022 của 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an)  

2. Công an huyện  

- Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong việc sử dụng các phương thức ứng 

dụng dữ liệu dân cư và CCCD để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết 

các TTHC; tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị về điều chỉnh sửa đổi, 

bổ sung các quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống 

nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công 

an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 05/10/2022. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc cấp CCCD gắn chíp điện tử, Định danh điện tử 

đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp Công an huyện, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến 

độ nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

đáp ứng các yêu cầu theo Hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ 

thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu công dân 

phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các TTHC, giao dịch 

dân sự. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo 

chí tăng cường thời lượng tuyên truyền phổ biến về các phương thức ứng dụng dữ 

liệu dân cư và CCCD để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các 

TTHC, giao dịch dân sự thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú nhằm nâng cao 

ý thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong triển khai thực hiện; 

tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong cấp CCCD, đăng ký tài khoản Định 

danh điện tử. 

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, 

các đơn vị trường học chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động, nghiên cứu, thống nhất sử dụng các phương thức ứng dụng dữ 
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liệu dân cư và CCCD để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các 

TTHC, giao dịch dân sự thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền các cấp tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD để xác 

định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự thay 

việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa 

bàn huyện biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Như trên (thực hiện); 
- Trung tâm VH, TT&TT, Cổng TTĐT huyện 
(thông tin, tuyên truyền); 
- Lưu: VT, CAH-QLHC. 
 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

   Hà Thị Minh Quang 
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