
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
   Số:  2315  /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện Luật 

Căn cước công dân, Luật Cư trú 

và các văn bản hướng dẫn 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Tuyên Quang, ngày  12  tháng 7 năm 2021 

 

                       Kính gửi:   
   

 - Các sở, ban ngành; 

 - Công an tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

  Căn cứ Luật Cư trú năm 2020, Luật Căn cước công dân năm 2014 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Để thực hiện thống nhất, có hiệu quả việc áp dụng 

Luật trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác kết nối, chia sẻ 

thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1.  Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Phối hợp với lực lượng Công an trong việc triển khai thực hiện Luật Cư 

trú, Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; chuẩn bị các 

điều kiện thủ tục khai thác kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư theo quy định. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về nội dung của Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Đăng tải nội dung các văn bản trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để 

nhân dân nắm rõ quyền, trách nhiệm của mình cũng như các thủ tục, điều kiện, 

thời gian, hình thức thực hiện đăng ký cư trú theo phương thức quản lý cư trú mới. 

- Phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện 

nhiệm vụ, giao dịch liên quan đến hồ sơ, giấy tờ của công dân không yêu cầu 

công dân xuất trình chứng minh nhân dân, giấy xác nhận số chứng minh nhân 

dân, căn cước công dân trong trường hợp mã QR code trên thẻ căn cước công dân 

có thông tin số chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cơ quan có 

thẩm quyền thu hồi theo quy định. 

2. Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện 

việc chứng thực các loại giấy tờ, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; xác nhận 



2 

 

 

chỗ ở hợp pháp; giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân; giấy tờ xác nhận đủ diện 

tích nhà ở đăng ký thường trú và giấy tờ xác nhận các điều kiện để đăng ký 

thường trú cho công dân theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, đảm bảo quyền lợi của công dân thực hiện quyền tự do cư trú. 

3. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện Luật Căn 

cước công dân, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo áp dụng 

thống nhất, có hiệu quả./. 
 

 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó Chánh VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NC (CH).                                                                     

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Tạ Văn Dũng 
 

(Báo cáo) 
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