
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MỸ HÀO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TP 
Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú  

Mỹ Hào, ngày        tháng  12 năm 2022 

    

                          Kính gửi:  

      - Phòng Tư pháp thị xã;  

          - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã;              

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Căn cứ quy định tại Luật cư trú, kể từ ngày 01/01/2023 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 

trú không còn giá trị sử dụng. Theo hướng dẫn tại Công văn số 1193/HTQTCT 

ngày 21/12/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Công văn 

số 1512/STP- HCTP ngày 22/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên về việc 

triển khai thi hành Luật cư trú và Công văn số 5672/C06- TTDLDC ngày 

22/8/2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an về việc phối hợp 

triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020. 

Để đảm bảo thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật, 

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

chính về đăng ký hộ tịch. UBND thị xã yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo 

công chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch chủ động hướng dẫn, yêu 

cầu công dân sử dụng một trong 07 phương thức ghi tại Công văn số 5672/C06- 

TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an gồm: 

Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh 

thông tin về cá nhân, nơi thường trú; Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ 

CCCD; Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD; Sử dụng thông tin trực tuyến 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành 

chính; Sử dụng ứng dụng VneID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử; 

Sử dụng giấy xác nhận về thông tin cư trú; Sử dụng Thông báo số định danh cá 

nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Lưu ý không yêu cầu công dân nộp hoặc 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 khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi cư 

trú. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu báo cáo về UBND thị 

xã (qua Phòng Tư pháp) để được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.  



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

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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