
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

Số:         /UBND-THCBKS 

Về việc triển khai thực hiện                                
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày          tháng 12 năm 2022 

 

              

Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính 

phủ 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, cung 

cấp dịch vụ công (được gửi kèm theo văn bản này),  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giám đốc Sở, thủ trưởng Ban, ngành  

1.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 

các nội dung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị, trong đó 

không yêu cầu người dân, tổ chức phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có liên quan. 

1.2. Chủ động cập nhật các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, 

ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành để 

kịp thời trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố danh mục, quy trình nội 

bộ; xây dựng quy trình điện tử và công khai thủ tục hành chính, bộ phận tạo 

thành thủ tục hành chính theo quy định.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 1.1, khoản 1 

Văn bản này và thực hiện việc công khai thủ tục hành chính, bộ phận tạo thành 

thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố ngay sau khi nhận được Quyết 

định công bố của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

2.2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định. 

                         Kính gửi: 

 

 

- Sở, Ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Tuyên Quang lựa chọn các hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu 

rộng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                  
-  Văn phòng Chính phủ; 
-  Cục KSTTHC-VPCP; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

(báo cáo) 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  
- Như kính gửi; (thực hiện) 
- Bưu điện tỉnh; VNPT Tuyên Quang; 
- Báo TQ; Đài PTTH tỉnh; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TP, PTP, CV khối NCTH-VPUBND tỉnh; 
- UBND xã, phường, thị trấn; 
- Lưu VT, THCBKS (H). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 Nguyễn Mạnh Tuấn 
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