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     Số:      

V/v tuyên truyền Nghị định số 104/NĐ-CP 

 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, cung cấp dịch vụ công 

trên hệ thống thông tin cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày      tháng   năm  

 

      Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                     trực thuộc Trung ương 
 

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

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, cung cấp dịch vụ 

công, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền 

thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên 

địa bàn như sau:   

1. Tuyên truyền Nghị định số 104/NĐ-CP 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, cung cấp dịch vụ công và các nghị định liên 

quan đến các nội dung trên. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, người dân về ý nghĩa cũng như lợi ích của việc 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. 

3. Tuyên truyền cho người dân một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 104/NĐ-CP như: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định số  

61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 

số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019; sửa đổi, bổ sung một số điều và 

biểu mẫu của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y 

tế; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-74-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2015-nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-408807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-y-te-357505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-134-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-323602.aspx
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quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu... bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương. 

4. Tuyên truyền cho người dân một số nội dung bãi bỏ, thay thế một số 

cụm từ quy định tại các nghị định như: Bãi bỏ cụm từ “Sổ hộ khẩu” tại điểm a 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa 

đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thay thế cụm từ “Sổ hộ khẩu 

của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn” tại điểm 

a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quy 

định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thành “Giấy 

xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông 

tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”… 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Phạm Quang Hưởng 
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