
                 
 

  Kính gửi: 
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (3 hệ); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 112/UBND-NC ngày 10/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ1. 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 104/2022/NĐ-CP,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chỉ đạo triển khai, quán triệt nội dung Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nắm và triển khai thực hiện; không 

được yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính, giao dịch dân sự kể từ ngày 01/01/2023. Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến công khai nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và các phương thức 

sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực 

hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

2. Công an huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, thông 

báo rộng rãi trong Nhân dân về nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, các 

phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 

trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để Nhân dân nắm, thực hiện 

(có phụ lục các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú kèm theo Công văn này). 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Công văn này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện và Công an tỉnh theo quy định. 

                                                 
1 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều 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 
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Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện 

có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh với Công an huyện để được hướng dẫn 

hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nghị 
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