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TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 

 

Số:           /TCT 
V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả  

việc khai thác, xác thực thông tin 

 công dân trên hệ thống Cơ sở 

 dữ liệu quốc gia về dân cư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Điệp,  ngày         tháng 3 năm 2023 

 

                                                                                                   Kính gửi:  

        - Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

        - Công an thành phố; 

                                             - Trung tâm Một cửa liên thông thành phố; 

        - UBND các phường, xã. 

 
 

Căn cứ Văn bản số 373/CAT-PC06 ngày 24/02/2023 của Công an tỉnh về việc 

hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, xác thực thông tin công dân trên hệ thống Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Tổ công tác Đề án 06 thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn bản số 185/UBND-CA ngày 16/02/2023, 

Văn bản số 302/UBND-VHTT ngày 27/02/2023 của UBND thành phố về triển 

khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ 

khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và 

đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận 

hồ sơ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.  

Tổ chức quán triệt, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được 

giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến phải nắm vững và thực hiện nghiêm quy định về khai thác, sử dụng 

thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải 

quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 của 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2023; tuyệt đối không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Yêu cầu 100% công chức, viên chức, cá nhân được giao  trách nhiệm tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Một cửa 

liên thông thành phố, UBND phường, xã có tài khoản được phân quyền và biết 
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khai thác, sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi 

thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Giao Phòng Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố, Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn việc khai thác, xác 

thực thông tin công dân trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá 

trình giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức, cá nhân được giao 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm 

Một cửa liên thông thành phố và UBND các phường, xã. 

 Tổ công tác Đề án 06 thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 
- Lưu: VT, TCT.                                                                                                                                                                                                                      

TỔ TRƯỞNG  
 

 

  

 
 
 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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