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Tủa Chùa, ngày     tháng 01 năm 2023 

  

                          Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 4251/UBND-NC ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các các cơ quan, 

đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ: Tuyên truyền, phổ biến và triển khai 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch 

vụ công đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, các 

bộ phận liên quan và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Không yêu cầu công 

dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay vào đó sử dụng các phương thức 

được quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ để khai 

thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công. 

2. Công tác tổ chức triển khai thực hiện 07 phương thức sử dụng 

thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công 

- Các cơ quan, đơn vị, bộ phận chứng thực, bộ phận Một cửa cấp huyện, 

cấp xã không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải 

quyết thủ tục hành chính; thực hiện theo hướng dẫn 07 phương thức sử dụng 

thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công (có hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

- Giao Công an huyện là đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung thuộc 

thẩm quyền.  
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Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các các cơ 

quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Công an huyện (Đội Cảnh sát QLHC 

về TTXH gặp đồng chí Sơn, sđt: 0989.369.929) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lường Tuấn Anh 
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