ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỮU LŨNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1800/UBND- TP

Hữu Lũng, ngày 03 tháng 12 năm 2021

V/v thực hiện rà soát người
không quốc tịch, người chưa xác
định được quốc tịch, người không
có giấy tờ chứng minh nhân thân
đang cư trú tại địa phương.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 4654/STP-HCTP&BTTP ngày 01/12/2021 của Sở Tư
pháp tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được
quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương. Để
đảm bảo triển khai rà soát đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, UBND huyện yêu cầu:
1. UBND các xã, thị trấn
Chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì phối hợp với Công an xã, thị trấn
và Trưởng thôn, khu phố… thực hiện rà soát, thu thập thông tin thống kê người
không có giấy tờ chứng minh nhân thân, người không quốc tịch, người di cư đang cư
trú trên địa bàn, cụ thể như sau:
a) Thực hiện rà soát, thu thập điền thông tin vào 03 mẫu Phiếu thu thập thông
tin gửi về UBND huyện qua Phòng Tư pháp trước ngày 05/3/2022 gồm:
- Phiếu số 01: Phiếu dành cho người không quốc tịch, người chưa xác định
quốc tịch;
- Phiếu 02; Phiếu dành cho phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, đã
thôi quốc tịch Việt Nam nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài, hiện tại đã
quay trở về Việt Nam;
- Phiếu 03: Phiếu dành cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người
nước ngoài đang cư trú tại xã/phường/thị trấn.
Chú ý: Các Phiếu đều có hướng dẫn điền thông tin số phiếu kèm theo.
b) Lập danh sách, điền thông tin vào Biểu tổng hợp nhanh người không có giấy
tờ chứng minh nhân thân, người không quốc tịch, người di cư đang cư trú tại đại bàn
xã, phường, thị trấn gửi về UBND huyện qua Phòng Tư pháp trước ngày
10/12/2021.
2. Phòng Tư pháp huyện
Có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, hướng hướng UBND các xã, thị trấn và
tham mưu tổng hợp báo cáo của UBND huyện đúng tiến độ.
(Gửi kèm theo văn bản này Hướng dẫn thực hiện rà soát thu thập thông tin
người không có giấy tờ chứng minh nhân thân, người không quốc tịch, người di cư
đang cư trú tại đại bàn xã, phường, thị trấn )
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Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời theo các nội
dung trên và gửi Biểu báo cáo theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Phong
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN RÀ SOÁT THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI
KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH VỀ NHÂN THÂN, NGƯỜI KHÔNG
QUỐC TỊCH, NGƯỜI DI CƯ ĐANG CƯ TRÚ TẠI XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
1. Phạm vi rà soát, thu thập thông tin
- Tổng rà soát tất cả những người thuộc 03 nhóm đang sinh sống tại
xã/phường/thị trấn thuộc địa phương rà soát.
- Nơi cư trú tại hướng dẫn này được xác định là nơi đăng ký tạm trú, thường trú
hoặc nơi thực tế đang sinh sống tính đến ngày 31/10/2021.
2. Thời gian tiến hành thu thập thông tin tại địa bàn xã/phường/thị trấn
- Thời gian tiến hành lập danh sách theo biểu mẫu tổng hợp là 15 ngày (kể từ ngày
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có văn bản gửi về địa phương).
- Sau khi lập danh sách theo biểu mẫu tổng hợp, đơn vị thực hiện rà soát tiếp tục
hoàn thiện thông tin theo từng biểu mẫu và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/3/2022.
3. Phương pháp thu thập thông tin tại các địa phương
- Ở mỗi địa phương, công chức tư pháp hộ tịch phối hợp với công an cấp xã thực
hiện rà soát, thu thập thông tin, lập danh sách những trường hợp thuộc các nhóm theo
mẫu Phiếu.
- Phương pháp thu thập thông tin: ở mỗi xã, phường, thị trấn công chức tư pháp
hộ tịch phối hợp với công an xã để thu thập thông tin từ Phiếu nhân khẩu đặc biệt.
4. Nguyên tắc xác định nơi thu thập thông tin và ghi Tờ khai thông tin
- Mỗi cá nhân từ 18 tuổi trở lên (kể cả người con đã trên 18 tuổi, sống chung với
cha, mẹ) thuộc đối tượng rà soát được khai thông tin cá nhân trên 01 Tờ khai; người chưa
có vợ/chồng chỉ khai ở mục thông tin cá nhân; trường hợp đã có vợ/chồng/con (con dưới
18 tuổi) thì khai tiếp thông tin tại mục khai về vợ/chồng/con.
- Mỗi cá nhân chỉ được khai thông tin, lập danh sách ở một nơi, tránh ghi trùng
hoặc bỏ sót theo nguyên tắc:
+ Đối với những người đã được cấp Thẻ thường trú thì việc khai thông tin và lập
danh sách được thực hiện tại xã/phường/thị trấn nơi đăng ký thường trú.
+ Đối với những người có đăng ký tạm trú thì việc khai thông tin và lập danh
sách được thực hiện tại xã/phường/thị trấn nơi đăng ký tạm trú.
+ Đối với những người không có đăng ký tạm trú thì việc khai thông tin và lập
danh sách được thực hiện tại xã/phường/thị trấn được thực hiện tại nơi thực tế đang
sinh sống.
Lưu ý: Đối với những gia đình sống trên tàu, thuyền..., chỗ ở không cố định thì
khi hướng dẫn khai thông tin, ngoài việc lưu ý người di cư tự do chỉ khai thông tin ở
một nơi, UBND cấp xã cần liên hệ với UBND cấp xã nơi tàu, thuyền của các gia đình
thường xuyên di chuyển tới về việc những người đó đã khai thông tin và lập danh sách
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tại xã mình để tránh trùng thông tin.
IV. Thu, nộp, tổng hợp và xử lý thông tin
Sau khi lấy thông tin đầy đủ như hướng dẫn, Ủy ban nhân dân cấp xã tập hợp
toàn bộ Tờ khai, bỏ vào phong bì lớn gửi UBND cấp huyện, UBND cấp huyện tổng
hợp gửi Sở Tư pháp.

