
    
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 

* 

Số          -CV/HU 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

triển khai thi hành các quy định của  

Luật Cư trú và công tác cấp Căn cước  

công dân trên địa bàn huyện 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Ninh Phước, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
   Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân huyện, 

            - Các Ban Đảng Huyện ủy, 

          - Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, 

           - Các Chi, Đảng bộ trực thuộc. 

 

 Để triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú một cách thống nhất, 

đồng bộ, hiệu quả và nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân 

trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích 

hợp pháp của công dân và hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 

06/CP) năm 2022. Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết và hiểu rõ việc “Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

có giá trị đến hết ngày 31/12/2022” và các quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 

2020: “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay 

đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 

thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú” khi thực hiện các giao dịch dân sự, các thủ tục hành chính 

của công dân. 

Tuyên truyền việc cần thiết phải đi làm thẻ Căn cước công dân; những lợi 

ích của việc được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, có nhiều ưu việt 

như: tích hợp đầy đủ các thông tin về số định danh cá nhân, nơi thường trú sẽ là cơ 

sở để thực hiện các giao dịch của công dân thay cho Sổ hộ khẩu. 

2. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện có chức năng giải quyết 

các thủ tục hành chính cho Nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức sử 

dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính, giao dịch dân sự như: 

- 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 (quy định tại khoản 1 Điều 3, Điều 18 và 

Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014). 
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- Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 

56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). 

- Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của 

Bộ Công an). 

- Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân có gắn chíp 

(Theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành). 

- Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính, giao dịch dân sự do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an nghiên cứu kết hợp sản 

xuất. 

- Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân 

sự bằng cách truy cập vào trang web: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn. 

- Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để 

phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 

34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

Yêu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị-xã hội huyện nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 

 

 

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/
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