
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện các  

quy định liên quan đến bỏ Sổ  

hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy 

Kon Rẫy, ngày       tháng        năm        

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành và đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 548/UBND-NC ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

giấy; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn huyện; đồng thời, dán tài liệu 

tuyên truyền công khai tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để toàn 

thể người dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện.   

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện  

nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, 

các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện gồm: Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 

25/8/2021 về triển khai Luật cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan trên địa bàn huyện Kon Rẫy, Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/5/2022 về 

việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện, Công văn 39/UBND-NC, ngày 

12/01/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ trên địa bàn huyện Kon Rẫy...  

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ  quan, 

đơn vị, địa phương; nhất là các cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ 

tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã về 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; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ,  công chức, viên chức 

vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền.  

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định liên quan đến 

bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy các đơn vị báo cáo về UBND huyện (qua Công an 

huyện) để xem xét, chỉ đạo. 



2. Công an huyện (cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 

06 huyện) kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương 

trong quá trình triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị và địa phương kịp thời 

xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt 

thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Công an tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và 

Truyền thông huyện (đ/tin); 

- Lưu: VT, NC. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

    Võ Văn Lương 
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