
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày          tháng 7 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Cư trú  

 
 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xác định các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm thực hiện, thời hạn, tiến độ 

hoàn thành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành 

Luật cư trú, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn. 

2. Tổ chức tốt việc phổ biến nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn 

thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp 

Nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong 

việc thi hành Luật Cư trú. 

3. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

đơn vị địa phương; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành các công việc được phân công, 

đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra. 

II. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Cư trú 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định và các Sở, ban, ngành, đoàn thể. 

- Hình thức tuyên truyền: Phổ biến, tuyên truyền đa dạng trên các phương 

tiện thông tin truyền thông, loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội (zalo, facebook); in phát tờ rơi, tờ gấp, căng treo pano, khẩu hiệu; thông 

qua các các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể, tổ dân phố, thôn, xóm… 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và thực hiện thường xuyên những năm tiếp 

theo. 
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2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật cư 

trú cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng trực 

tiếp thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo. 

3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

cấp tỉnh về đăng ký, quản lý cư trú và rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ; ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với 

quy định của Luật Cư trú 

3.1. Trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về diện 

tích nhà ở tối thiểu (không thấp hơn 10 m
2
 sàn/người) để đăng ký thường trú 

vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 20 Luật Cư trú. 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý III/2021. 

3.2. Trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức 

thu lệ phí đăng ký cư trú. (Hiện nay, chưa có quy định mức thu lệ phí cư trú 

mới đề xuất thu theo Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, quản 

lý cư trú). 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện nội dung này. 

3.3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền địa 

phương ban hành có nội dung quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù 

hợp với quy định của Luật Cư trú. 

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và năm 2022. 
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4. Tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 - Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện 

việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác 

chuyên môn; hiện nay, Nam Định là một trong 27 địa phương sử dụng dịch vụ 

xác nhận thông tin công dân để cung cấp 236 dịch vụ công từ cấp tỉnh đến cấp 

xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm. 

5. Kiểm tra công tác thi hành Luật Cư trú và các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

6. Một số nhiệm vụ khác 

6.1. Chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp, giấy tờ chứng 

minh quan hệ nhân thân, giấy tờ xác nhận đủ diện tích nhà ở đăng ký thường trú 

và giấy tờ xác nhận các điều kiện để đăng ký thường trú cho công dân theo quy 

định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chủ động in và niêm yết 

công khai các thủ tục hành chính, biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú tại trụ sở 

tiếp công dân (nội dung và kích thước biểu mẫu Công an tỉnh sẽ gửi đến các đơn 

vị), bố trí trụ sở tiếp dân Công an cấp xã tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân 

dân cấp xã.  

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản chỉ đạo Công 

an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi ban hành kế hoạch. 

6.2. Cấp các loại giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân điều chỉnh, 

thống nhất thông tin trong giấy tờ công dân.  

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi ban hành kế hoạch. 

6.3. Rà soát, đánh giá, bảo đảm nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; bảo đảm cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có đủ năng 
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lực trình độ, phẩm chất đạo đức tốt để phục vụ Nhân dân; xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và thực hiện thường xuyên trong những 

năm tiếp theo. 

6.4. Lập kế hoạch tài chính, ngân sách của tỉnh giai đoạn 03 - 05 năm và 

dự toán ngân sách hàng năm báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các nhiệm vụ triển khai Luật Cư 

trú trong năm 2021 bố trí, sắp xếp trong nguồn ngân sách của tỉnh năm 2021 và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các đơn vị liên quan. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức 

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; kế hoạch của các đơn vị, 

địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện kế hoạch; định kỳ ngày 10 tháng 10 hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập 

hợp báo cáo Chính phủ theo quy định. 

3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, giải quyết./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Viện KSND, TAND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các  huyện, thành phố NĐ; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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