
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Số:          /UBND-CA 
 

 V/v đôn đốc thực hiện quy định tại 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Điệp, ngày       tháng 3 năm 2023 

                                                   

                                                                                                                                                                                                              Kính gửi:  

        - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

        - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

        - UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Văn bản số 11/UBND-PVHCC ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh 

về đôn đốc thực hiện quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ, UBND thành phố yêu cầu:   

1. Các các phòng, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND 

các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

Công văn số 185/UBND-CA ngày 16/02/2023 của UBND thành phố về việc triển 

khai thực hiện 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 (TTHC), cung cấp 

dịch vụ công (DVC), trong đó tập trung vào các nội dung: 

- Công khai 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp. Niêm yết tài liệu tuyên truyền (gửi kèm) 

công khai tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố và UBND các phường, xã 

để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư 

trú khi thực hiện TTHC, DVC; bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài ứng dụng 

VNeID mức độ 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công. 

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các quy định 

yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính, giao 

dịch dân sự trên cơ sở các quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. 

- Chủ động tham mưu UBND thành phố đề xuất sửa đổi, bổ sung, công bố 

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết 

của ngành, đơn vị mình. Trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm, tái cấu trúc quy 

trình, hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC để khai thác, sử dụng thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, hoàn thành 

trong tháng 4 năm 2023. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Một cửa liên thông 

thành phố, Bộ phận Một cửa UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị khi 

thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tuyệt đối không 



 

được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về nơi cư 

trú, phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về nơi cư trú của công dân 

theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. 

2. Công an thành phố (cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của 

UBND thành phố) 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh thành phố và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trên các phương tiện 

thông tin đại chúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Phòng Văn hoá - Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Công an 

thành phố tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức Trung 

tâm Một cửa liên thông thành phố, Bộ phận Một cửa UBND các phường, xã và 

các cơ quan, đơn vị được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC, DVC khai thác thông 

tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện 

nghiêm túc việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố tiếp tục rà 

soát, bổ sung danh sách và đăng ký cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm 

Một cửa liên thông thành phố và Bộ phận Một cửa UBND các phường, xã để 

đăng ký tài khoản sử dụng khai thác dịch vụ dân cư. Đảm bảo trong tháng 3 năm 

2023, 100 % cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Một cửa liên thông 

thành phố, Bộ phận Một cửa UBND các phường, xã sau khi được cấp tài khoản sử 

dụng khai thác dịch vụ dân cư có thể khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC. 

4. Tổ công tác giúp việc của Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, giám sát 

việc thực thi công vụ, Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC kiểm tra, hướng 

dẫn việc khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư nhằm chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện không đúng quy định. 

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND và HĐND 

thành phố theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Công văn này; tổng hợp kết quả, 

báo cáo UBND thành phố và Công an tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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