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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ea Ly, ngày …… tháng 01 năm 2023 

V/v triển khai Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ 

 

 

 

Kính gửi: 

 - Các ban ngành, đoàn thể xã; 

 - Các đơn vị trường học, trạm y tế xã. 

Thực hiện Công văn số 228/UBND-NC ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính 

phủ; Công văn số 85/UBND, ngày 30/01/2023 của UBND huyện Sông Hinh về triển 

khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; 

Để đảm bảo việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 

của Chính phủ đạt được hiệu quả, thuận tiện cho nhân dân trong thực hiện các thủ 

tục hành chính trên địa bàn xã; Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể  thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Cán bộ, công chức xã thực hiện nghiên cứu các nội dung của Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ để tham mưu UBND xã tổ chức 

tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn xã bằng hình thức phù hợp để mọi công dân 

được biết, tuân thủ thực hiện, góp phần giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, 

hiệu quả. 

Các bộ phận chuyên môn chủ động rà soát, kịp thời tham mưu, đề nghị sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan theo quy định; đồng thời căn cứ Quyết định công bố thủ tục hành chính 

các các Bộ, ngành trung ương liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú kịp thời rà soát, 

báo cáo UBND xã; để báo cáo UBND huyện đề xuất UBND tỉnh công bố danh mục 

thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công: Kể từ ngày 01/01/2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công 

có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: Cán bộ, công chức được giao trách 

nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai 

thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện theo Điều 14 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, cụ thể thực hiện 

bằng một trong các phương thức sau: 

2.1. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. 
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2.2. Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công 

dân được hiển thị trong ứng dụng VneID; 

2.3. Sử dụng thiết bị đầu lọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ căn 

cước gắn chíp; 

2.4. Các phương thức khai thác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các 

phương thức nêu trên, cơ quan thẩm quyền, cán bộ, công chức được giao trách nhiệm 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công 

dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh về cư 

trú (thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin cư trú, 

giấy thông báo số định danh cá nhân; thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư). Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị 

chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục 

hành chính hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch 

vụ. 

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, các PCT; 

- MTTQ và các Đoàn thể xã; 

- Các ngành của UBND xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Dự 
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