
ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CHÍ LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-UBND Chí Linh, ngày    tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú kể từ ngày 01/01/2023

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng 
bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong 
thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân (Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022). 
Kể từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng trong 
các giao dịch và thủ tục hành chính. UBND thành phố Chí Linh phố yêu cầu 
các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường; Người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố khẩn trương liên hệ 
với Công an xã, phường để được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp (nếu 
chưa được cấp); cấp và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử để thay thế cho 
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú từ ngày 01/01/2023.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với lực 
lượng Công an bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân sự để tổ chức đón tiếp người 
dân đến kê khai thông tin cấp CCCD gắn chíp và làm các thủ tục kích hoạt tài 
khoản định danh điện tử; thông báo rộng rãi tới toàn thể người dân về địa điểm 
và thời gian tổ chức thực hiện (vào tất cả các ngày trong tuần).

3. Kể từ ngày 01/01/2023 việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành 
chính tại bộ phận Một cửa thành phố, Một , cung cấp dịch vụ công chỉ được 
phép yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 
theo 07 phương thức thay thế bao gồm:

3.1. Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử;
3.2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân gắn 

chíp;
3.3. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân;
3.4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tra cứu tại trang web: 
https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn)

3.5. Sử dụng ứng dụng VNeID;
3.6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú;



3.7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư;

Mọi phản ánh, kiến nghị có liên quan liên hệ theo số điện thoại trực ban 
của Công an thành phố Chí Linh (điện thoại: 02203.882.255); Công an các xã, 
phường; hoặc Bộ phận Một cửa thành phố, Bộ phận Một cửa các xã, phường để 
được giải đáp.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn 
vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường; Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;   (để b/c)
-  T.Ttrực HĐND thành phố; (để b/c)
-  Lãnh đạo UBND thành phố; (để b/c)
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã phường;
- Đài phát thanh thành phố;
- Lưu: VT, CATP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kiên
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