
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 

Số:           /UBND-CA 
 

V/v triển khai thực hiện quy định của 

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 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

TP.Lào Cai, ngày       tháng 01 năm 2023 

  

  

              Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Để thực hiện có hiệu quả quy định của Luật cư trú, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện 
các nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 
quán triệt, triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ -CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và Nhân dân biết để thực hiện việc sau ngày 31/12/2022 khi Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng thì sử dụng các loại giấy tờ có giá trị chứng minh 
thông tin về cư trú theo quy định. 

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác,  

sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (việc khai thác, sử 
dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 
tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các trường hợp khác 

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP).  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo 

các phương thức nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao 
trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có 

thể đề nghị công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá 
trị chứng minh thông tin về cư trú theo quy định tại Khoản 4, Điều 14, Nghị 

định số 104/2022/NĐ-CP. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC; cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

không đúng quy định, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân thì người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành 

phố. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC tuyệt đối tuân 
thủ việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi đăng nhập, khai thác thông tin 
công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  



 
 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 4284/UBND-KSTT ngày 
15/9/2022 của UBND tỉnh về việc xác định nơi cư trú của công dân trong giải 

quyết TTHC, giao dịch dân sự. 

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, tham mưu, đề 
xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, công bố các TTHC thuộc phạm vi chức 

năng quản lý (TTHC có tính chất đặc thù của địa phương); nghiên cứu cắt giảm, 
tái cấu trúc lại quy trình giải quyết đối với các TTHC sử dụng các phương thức 

khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân theo quy định. Chủ động rà 
soát các TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay 

thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP, tham mưu phương án đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ gửi cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo kết quả gửi UBND thành phố trước 
ngày 10/02/2023.  

5. 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, 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; chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH đảm bảo việc thu nhận hồ 

sơ cấp thẻ Căn cước công dân, Công an các phường, xã trong việc thông báo 
số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác 

nhận thông tin về cư trú cho công dân theo quy định. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến về Nghị định 104/2022/NĐ-
CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, trong 

đó tập trung tuyên truyền về quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng 
sau ngày 31/12/2022 và việc sử dụng các phương thức thay thế trong thực hiện 

các TTHC để người dân biết, thực hiện.  

7. Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Phối hợp với Công an thành 

phố và các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc 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. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi;  
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Công an thành phố; 

- Bộ phận một cửa thành phố; 
- Bộ phận một cửa xã phường; 
 - Lưu: VT (CA2). 

          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

    Hoàng Đăng Khoa 
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