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Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2023 

Quán triệt, thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, 

định hướng nhận thức dư luận xã hội về triển khai 

thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP,  

ngày 21/12/2022 của Chính phủ  

  

 

 

Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh,  

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; các văn phòng đại diện, 

phóng viên thường trú tại Lạng Sơn, 

- Các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. 

 

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

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, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. Trong đó, có nội dung quy 

định về việc không cần nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 

thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, 

bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con 

nuôi… thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, công dân chỉ cần xuất trình 

một trong các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú; quy định về các 

phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân để giải quyết 

TTHC, cung cấp dịch vụ công.  

Nhằm tích cực góp phần bảo đảm cho Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, 

thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị 

các đồng chí theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm phối hợp trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền, 

định hướng nắm bắt dư luận xã hội trong triển khai thực hiện Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ, như sau:  

1. Thường xuyên triển khai thực hiện việc thông tin tuyên truyền về 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 
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trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, trong đó tập 

trung vào một số điểm chú ý, như:  

Nghị định bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 

khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều 

lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở 

xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, 

người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, 

chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định 

danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nghị định cũng bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về 

sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như: điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông; hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội…  

Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: 

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; Tra cứu thông tin cá 

nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong 

ứng dụng VNelD; Sử dụng thiết bị đầu đọc 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 

chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip; Các phương thức khai thác khác theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công 

chức, viên chức, cá nhân 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… 

2. Tích cực thông tin tuyên truyền về sự chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm 

bảo đảm cho Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ 

được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thống nhất, tạo điều kiện thuận 

lợi, giảm phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC, giao 

dịch dân sự, như: 

Việc các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, theo 

chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện việc rà soát, tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản 

lý; nghiên cứu cắt giảm, tái cấu trúc lại quy trình giải quyết đối với các TTHC 

sử dụng 04 phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc 
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xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú thực hiện theo quy định tại 

khoản 3, Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.  

Cán bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC hướng dẫn, giải 

thích cụ thể, rõ ràng cho người dân hiểu và thực hiện, tránh gây dư luận, bức 

xúc trong nhân dân. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú trong giải quyết TTHC và giao dịch dân sự; cơ quan, đơn vị thực hiện 

không đúng quy định, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân thì người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Cán bộ, công chức tham gia giải quyết TTHC tuyệt đối tuân thủ việc đảm 

bảo an ninh, an toàn thông tin khi đăng nhập, khai thác thông tin công dân trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tuyên truyền về quy định sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và việc sử dụng các phương 

thức thay thế trong thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự để người dân biết, 

thực hiện, giám sát. 

3. Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình và định hướng 

nhận thức dư luận xã hội, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, các 

tầng lớp Nhân dân về 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. 

Trân trọng đề nghị.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),  

- Vụ Báo chí - Xuất bản, BTGTW (b/c),  

- Viện Dư luận xã hội, BTGTW (b/c), 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),  

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,  

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,  

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng Tuyên truyền, 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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