
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:  5586/UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 

 của Bộ trưởng Bộ Công an 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2022 

 
             

Kính gửi: 
 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành và hệ thống thông tin khác (Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông tư 

ngày 29/12/2022-có Thông tư gửi kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

  1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc 

kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 

với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác 

(sau đây viết là Thông tư số 46/2022/TT-BCA); định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định (gửi Công an tỉnh 

tổng hợp chung). 

2. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định của Thông tư số 

46/2022/TT-BCA; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Bộ Công an kết quả thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                           
 - Như trên  (thực hiện);           

 - Văn phòng Chính phủ;              báo cáo            

 - Bộ Công an;                                

 - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo TQ, Cổng  

TTĐT tỉnh (thông tin, tuyên truyền); 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

 - TP, PTP, CV các phòng, đơn vị  

    thuộc Văn phòng UBND tỉnh;                              

 - Lưu: VT, NC (P .Hà). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Việt Phương 
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