
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 441/SNN-VP Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2023 
V/v thực hiện các quy định liên quan đến  

bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong  

giải quyết TTHC và số hóa kết quả  

giải quyết TTHC   

Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 664/UBND-

NC ngày 28/02/2023 về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy; văn bản số 722/UBND-THCBKS ngày 02/3/2023 về việc thực 

hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: 

1. Triển khai, thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ; tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 

tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyên truyền và 

triển khai các phương thức khai thác sử dụng thông tin công dân thay việc xuất 

trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch 

dân sự tại các Văn bản (Văn bản số 69/SNN-VP ngày 13/01/2023; số 1846/SNN-VP 

ngày 21/9/2022) và Văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC (số 967/SNN-VP 

ngày 30/5/2022).  

2. Chỉ đạo và quán triệt 100% công chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công tuyệt đối không 

yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, 

giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến; các TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, căn cước công dân hoặc các giấy tờ có xác minh cư 

trú được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn các phương thức khai 

thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (có 

hướng dẫn gửi kèm).  



3. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân, 

công chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ 

công có thể yêu cầu 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 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 

4. Chủ động cập nhật các Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành ở 

Trung ương đối với các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin điện tử của 

Bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ kịp thời báo cáo Sở, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh công bố danh mục, quy trình nội bộ; xây dựng quy trình điện tử và công 

khai TTHC, bộ phận tạo thành TTHC theo quy định. 

5. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các quy định liên quan đến việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy 

trong giải quyết TTHC; đảm bảo 100% kết quả giải quyết TTHC phải được ký số 

theo quy định và cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 

tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra trường hợp thực hiện sai 

quy định trong phạm vi quản lý của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở để kịp thời tháo gỡ và giải quyết. 

6. Văn phòng Sở có trách nhiệm:  

- Kịp thời công khai TTHC, bộ phận tạo thành TTHC và 07 phương thức 

sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trên Trang thông tin 

điện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ nêu tại văn bản này; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Lãnh 

đạo Sở chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực 

hiện hình thức; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có). 

Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công chức làm việc tại Trung tâm  

Phục vụ HCC tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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