
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1773/UBND-KN2 

V/v chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan 

đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 

 

Thừa Thiên Huế, ngày   02  tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 
 

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc 

chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; với 

mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất, không gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp tham gia giao dịch thủ tục hành chính, dịch vụ công liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền 

thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương: 

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để điều chỉnh ngay thành phần hồ 

sơ các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến thông tin về cư 

trú của công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình 

theo quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; 

Thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử 

dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục 

hành chính. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2023. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn, tập huấn 

cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Công văn 

hướng dẫn số 70/STTTT-IOC ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền 

thông và Công văn số 11176/UBND-KN2 ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh) về 

khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật 

Cư trú, Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021, Nghị định 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Hoàn thành, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 20/3/2023. 

c) Quán triệt, yêu cầu cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận một 

cửa không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 
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2. UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện, 

cấp xã thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 

trực tuyến theo yêu cầu của Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. 

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh các sở, 

ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai kiểm tra tình hình tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công liên quan đến Nghị định 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 tại Bộ phận một cửa các cấp. Báo cáo 

UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- VP.UBND: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KN2. 
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Nguyễn Thanh Bình 
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