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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Công an thành phố Lào Cai. 
- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã, phường. 
 

 Thực hiện công văn số 288/UBND-KSTT ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc triển khai thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin thay thế sổ 
hộ khẩu;  Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường nghiên cứu và thực 
hiện nghiêm túc công văn số 162/UBND-KSTT ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc triển khai thực hiện 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 giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công; Công văn số 31/UBND-CA ngày 16/01/2023 của 
UBND thành phố Lào Cai về việc triển khai Luật Cư trú về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy hết giá trị từ ngày 31/12/2022 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường tổ chức nghiên cứu, quán triệt, 
thảo luận và triển khai áp dụng nghiêm túc 07 phương thức sử dụng thông tin thay 

thế sổ hộ khẩu cụ thể: 

2.1. Công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện 

tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú thực hiện thủ 
tục hành chính, giáo dịch dân sự. 

2.2. Sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên thẻ CCCD 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. 

2.3. Sử dụng thiết bị đầu đọc chíp trên thẻ CCCD 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. 

2.4. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư hoặc 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. 



2.5. Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 

sơ dữ liệu quốc gia về dân cư. 

(Cơ sở pháp lý, căn cứ triển khai, giải pháp thực hiện nghiên cứu triển khai tại 

mục 2 công văn số 288/UBND-KSTT ngày 30/01/2023 của UBND  tỉnh Lào Cai 
đính kèm công văn này) 

3. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng  
HĐND&UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo 

dõi việc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời tiếp 

thu, ghi nhận, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

4. Giao phòng Văn hoá và Thông tin: Chỉ đạo các đơn vị truyền thông tăng 
cường thời lượng tuyên truyền, hướng dẫn về thực hiện 07 phương thức sử dụng 

thông tin thay thế sổ hộ khẩu. 

5. Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Tham mưu văn bản hướng dẫn 

cán bộ các cơ quan, đơn vị, UBND xã phường và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thành phố (tại Trung tâm dịch vụ công của tỉnh) thực hiện nghiêm túc về khai thác 

thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai ứng dụng, 
khai thác thông tin công dân phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.  

Căn cứ chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công an tỉnh Lào Cai; 
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử TP; 
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Đăng Khoa 
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