
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  261  /UBND-NCKSTTHC Bình Thuận, ngày  02   tháng 02 năm 2023 

V/v triển khai một số nội dung thực 

hiện quy định của Luật Cư trú về việc 

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử 

dụng sau ngày 31/12/2022 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số:           /UBND-NCKSTTHC 
 

Về việc tăng cường các biện pháp triển 

khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sau ngày 31/12/2022 Sổ hộ 

khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng; căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công và chỉ đạo của Cục C06 - Bộ Công an, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:  

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung quy định của Luật 

Cư trú năm 2020 về nội dung Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 

ngày 31/12/2022, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính 

phủ và 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất 

trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn 

với vai trò tiên phong trong việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) và hướng dẫn cho người 

dân, bạn bè biết, thực hiện. 

2. Tập trung rà soát, tham mưu 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 tại 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 

3. Đối với các sở, ban, ngành, địa phương có chức năng tiếp nhận giải 

quyết thủ tục hành chính 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có bộ phận giải quyết thủ tục 

hành chính với người dân, doanh nghiệp, các Văn phòng công chứng trên địa 
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bàn hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị 

định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Không yêu cầu công 

dân nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay vào đó khai thác, sử dụng thông 

tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước 

công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, được thực 

hiện bằng 01 trong 07 phương thức sau: 

(1) Công dân có thể 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 khi thực hiện 

thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

(2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên 

thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công.  

(3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc chíp điện tử trên 

thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công.  

(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua 

chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh 

đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ 

công quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công.  

(5) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua 

tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID 

để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công. 

(6) Công dân có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng 

minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông 

tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

(7) Công dân có thể sử dụng giấy thông báo số định danh cá nhân và 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh thông tin cá 

nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công 

dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

(Phụ lục hướng dẫn gửi kèm) 
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4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo đơn vị chức 

năng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành/Thị/Huyện ủy để phối hợp, cử báo 

cáo viên tuyên truyền về Đề án 06 và 07 phương thức sử dụng thông tin công 

dân thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Chỉ đạo Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, cấp 

thôn, cán bộ công chức, viên chức, đảng viên tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, 

giải đáp các vướng mắc của người dân liên quan đến 07 phương thức khai thác, 

sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. 

5. Đối với Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan chức năng 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử 

dụng thông tin về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân nắm và thực hiện. 

Việc tổ chức tuyên truyền phải được thực hiện sâu, rộng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, tại các địa bàn dân cư thông qua các buổi họp thôn, khu phố 

và các hình thức khác đảm bảo để người dân dễ hiểu, thực hiện. 

- Bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để xử lý các sự việc phát sinh khi 

người dân thực hiện thủ tục hành chính cần đến các thông tin về cư trú. Tập 

trung thu nhận hồ sơ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, cấp giấy 

xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân… nhanh chóng, 

đúng quy định của pháp luật khi người dân có nhu cầu.  

- Thành lập Tổ công tác tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an cơ sở 

và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các nội dung phát sinh liên quan 

đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.  

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; lồng ghép kết quả triển khai thực 

hiện vào báo cáo triển khai thực hiện Đề án 06 hàng tháng gửi về Công an tỉnh 

để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công an (Cục C06); 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Tùng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Anh Dũng 
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