
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC 

Về việc triển khai thi 

 hành Luật Cư trú 

   Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 

 

Kính gửi:   

 

 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 363/STP-HC&BTTP ngày 10/3/2023 của Sở Tư pháp 

về việc triển khai thi hành Luật Cư trú. 

Để bảo đảm thực hiện 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 đăng ký hộ tịch. Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động sử dụng một trong các phương thức theo hướng dẫn của Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 

22/8/2022 (có văn bản kèm theo) 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; đồng thời, thực hiện theo quy 

định tại Điều 38 Luật Cư trú (kể từ ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không 

còn giá trị sử dụng).   

2. Đối với hồ sơ yêu cầu đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân, hồ sơ đăng ký lại khai sinh do cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày 

01/01/2023, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 

09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp(1).  

* Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, 

địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp huyện) tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn xử lý kịp thời. 

Báo để các đơn vị và địa phương biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- Sở Tư pháp tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đ/tin); 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 

                                           
(1) Thông tư bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành. 
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