
ỦY BAN NHÂN DÂN
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC

Số: 34^ /UBND-CCHC
V/v tuyên truyền Nghị định số

104/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số
điều của các nghị định liên quan đến
việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, số
tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục

hành chính, cung cấp dịch vụ công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Phú Quốc, ngày thảng 3 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- ủy ban nhân dân các xã, phường.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 263/STTTT-
TTBCBC ngày 22/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên
truyền Nghị định số 104/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy khi thực hiện ứiủ
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (có Công vãn gửi kèm theo).

ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên
truyền Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ theo nội
dung hướng dẫn của công văn trên.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, theo dõi và tổng hợp báo cáo
định kỳ về thực hiện công tác tuyên truyền.

ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm thực hiện
triên khai đúng ứieo quy định./.

Ncd nhận:
- Như tren;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các cơ quan chuyên môn;
- LĐVP, Thu Thảo;
- Bộ phỊi TN&TKQ TP;
- Lưu: VT, lttthao.|Ị#^

CHỦ TICH

Huỳnh Quang Hưng
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