
 

 

 

          ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH PHƯỚC           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:          /UBND-KSTTHC                Bình Phước, ngày       tháng 3 năm 2023 

  V/v việc nộp, xuất trình  

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy 

  

                        Kính gửi:  

- Giám đốc các sở, ban, ngảnh tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan: Cục Thuế, Ngân hàng nhà 

nước, Bảo hiểm xã hội và Kho bạc nhà 

nước tỉnh. 

  

Thực hiện Công văn số 1472/VPCP-KSTT ngày 09/03/2023 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc công bố, công khai, hướng 

dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Số tạm trú 

giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú, 

Ủy ban nhân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, 

phường, thị trấn áp dụng ngay Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 

12 năm 2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên qua đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hoặc 

xác nhận tại nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định tại Nghị định này (trừ các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn).  

 2. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên 

môn kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính và dự thảo tờ trình, 

Quyết định công bố theo các ngành, lĩnh vực đã được tổng hợp theo danh 

sách thủ tục hành chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 

1472/VPCP-KSTT ngày 09/3/3023 của Văn phòng Chính phủ, khi Bộ, ngành 

Trung ương có Quyết định công bố thì kịp thời tham mưu trình Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung và cập nhật, công khai vào phần mềm 

dịch vụ công của tỉnh theo quy định. 

 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Trưởng cục Thuế tỉnh, Ngân 

hàng nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 

chi nhánh trực thuộc thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 104/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ, không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải nộp, 

xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú khi thực 
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hiện thủ tục hành chính. Báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh trước ngày 

25/3/2023. 

 4. Giao Sở Tư pháp là cơ quan được UBND tỉnh giao quản lý Phòng 

công chứng, Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, kịp thời hướng dẫn các 

tổ chức này truy cập Cổng quốc gia về dân cư hoặc phần mềm dịch vụ công 

của tỉnh việc tra cứu số định danh, căn cước công dân để phục vụ cho việc 

công chứng các loại Hợp đồng giao dịch hoặc các giao dịch khác của tổ chức, 

cá nhân không phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận 

tại nơi cư trú. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023. 

 5. Giao Công an tỉnh là cơ quan Thường trực Đề án 06 của UBND tỉnh, 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời, 

tổng hợp những vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý kịp 

thời theo quy định. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, P.KSTTHC; 

- Lưu: VT, P.KSTTHC 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       

 

     

Trần Tuyết Minh      
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