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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 28/12/2022 Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã có Công văn số 1874/STP-

HCTP- BTTP về việc triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.  

Để đảm bảo thực hiện, đồng bộ, thống nhất các quy định của pháp luật, tạo 

điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hộ tịch, Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức Tư pháp chủ động sử dụng một 

trong các phương thức theo hướng dẫn tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 

22/8/2022 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để kiểm tra thông 

tin nơi cư trú của công dân, không yêu cầu công dân nộp/xuất trình giấy tờ chứng 

minh nơi cư trú khi giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch và không được từ chối yêu 

cầu đăng ký hộ tịch khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi 

cư trú.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo về Phòng Tư pháp để kịp thời tháo gỡ, giải 

quyết./. 

(Gửi kèm: Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư 

trú năm 2020).  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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