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Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

 - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy và Công văn số 874/TCTTKĐA ngày 20 tháng 02 năm 2023 

của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện quy định liên 

quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (gửi kèm theo Công văn này); Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh: 

a) Chỉ đạo quán triệt người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc khai thác, sử dụng thông 

tin công dân trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” (đã 

được kết nối, tích hợp với “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”) trong công tác 

giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Đồng thời, nghiêm cấm hành vi yêu cầu công dân: xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú và nộp thành phần hồ sơ là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân 

dân (sau đây gọi chung là “giấy tờ liên quan đến thông tin công dân”) khi tiếp 

nhận hồ sơ thủ tục hành chính.  

- Kịp thời thông tin, trao đổi với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 

qua ông Trần Đình Nghĩa, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, số 

điện thoại: 0983.260756) về những khó khăn, vướng mắc gắn với kiến nghị biện 

pháp, giải pháp tháo gỡ các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Niêm yết công khai (bằng bản giấy) số điện thoại của Người có thẩm 

quyền của đơn vị và thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh1 tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để tiếp nhận, 

                                                 
1
 Theo nội dung thông tin công khai được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tại Công văn số 

497/VPUBND-KSTT ngày 14 tháng 9 năm 2022. 



 

 

xử lý thông tin phản ánh của người dân về các vấn đề sử dụng “giấy tờ liên quan 

đến thông tin công dân” trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nếu nhận 

được thông tin phản ánh về hành vi gây phiền hà người dân thì phải kiểm tra làm 

rõ và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm. 

 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, hoàn thiện nội dung hướng dẫn việc sử 

dụng “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh” để khai thác 

thông tin công dân từ “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” phục vụ cho công tác 

giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu vừa tạo thuận lợi tối đa cho người 

dân, vừa tạo thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước. Thời gian hoàn thành trong 

tháng 3 năm 2023. 

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh 

giá để tham mưu, đề xuất việc tái cấu trúc, tối ưu hóa các quy trình giải quyết 

gắn với cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính là các “giấy tờ liên quan 

đến thông tin công dân” đảm bảo theo quy định của pháp luật về công bố, công 

khai thủ tục hành chính. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 

hiện trong tháng 4 năm 2023. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn 

trương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công an; 

- Văn phòng Chính phủ 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- TT UB MTTQ Việt Nam tỉnh 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ CTHĐ 09 của Tỉnh ủy; 

- BCĐ Đề án 06 của tỉnh; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định; 

- Tổ giúp việc BCĐ Đề án 06 tỉnh; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Tổ CCHC của VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT
(N)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lâm Hải Giang 
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