ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 802 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Về việc thực hiện trách nhiệm
trong quản lý nhà nước về cư trú

Kính gửi:
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú
và trách nhiệm được giao theo quy định Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số
62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Cư trú, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai, quán triệt Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số
62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều Luật Cư trú đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế
hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Cư trú cho các
cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn hoặc trên lĩnh vực mình quản lý để biết
thực hiện, trong đó cần lưu ý thực hiện Luật Cư trú năm 2020, hiện nay đã bãi bỏ
phương thức quản lý thủ công bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sang quản lý bằng việc
sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Quá trình giải quyết thủ tục hành
chính, các sở, ngành, địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân,
không bắt buộc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, mà thông qua mã số định danh
cá nhân, thẻ Căn cước công dân, để xác định thông tin công dân; đồng thời, chủ
động triển khai, kết nối chia sẽ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, để thực hiện việc xác thực thông tin công dân.
2. Công an Tỉnh chỉ đạo cơ quan đăng ký cư trú tổ chức thực hiện nghiêm
các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú; trách nhiệm của cơ quan đăng ký cư
trú trong tổ chức đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Tỉnh; cập nhật thông tin về
cư trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban
hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích sàn tối thiểu để đăng ký thường
trú tại chỗ ở cho thuê, mượn, ở nhờ theo quy định tại khoản 3, Điều 20, Luật Cư
trú và Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm
2021 của Chính phủ. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ quy định về
quản lý cư trú trái với quy định của Luật Cư trú.
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng
dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung
cấp dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành Tỉnh và địa phương; đảm bảo an
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ninh, an toàn thông tin và bảo mật trước khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp pháp luật về cư trú theo quy định
của pháp luật.
3. Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực
hiện đúng quy định của Luật Cư trú, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong
thực hiện thủ tục hành chính, nhất là khi chứng thực, công chứng các hợp đồng,
giao dịch, không yêu cầu công dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, mà
căn cứ vào giấy tờ xác nhận của cơ quan đăng ký cư trú hoặc số định danh cá
nhân do các cơ quan có thẩm quyền cấp, để xác định thông tin công dân.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, Báo,
Đài trên địa bàn Tỉnh phối hợp với cơ quan đăng ký cư trú thực hiện tốt tuyên
truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Cư trú năm 2020; các quyền, nghĩa
vụ của công dân; quyền, nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình về cư
trú; trách nhiệm khai báo thông tin về cư trú đối với những người không có nơi
thường trú, nơi tạm trú. Đồng thời, hướng dẫn các sở, ngành Tỉnh và địa phương
có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến thì tập hợp hồ sơ gửi về Công an Tỉnh (qua Phòng Cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội), để đề nghị về Cục Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cấp tài khoản sử dụng.
5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là việc cấp giấy xác nhận cho các tổ
chức, cá nhân, để làm thủ tục đăng ký cư trú, trong đó cần lưu ý đối với một số
giấy tờ sau:
- Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện theo
mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng
6 năm 2021 của Chính phủ; giấy xác nhận phương tiện dùng để ở đối với
phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm.
- Giấy xác nhận về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở,
quyền sử dụng đất ở theo quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số
62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ và xác nhận quan hệ
nhân thân theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng
6 năm 2021 của Chính phủ.
- Giấy xác nhận đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú: Ủy ban nhân dân
cấp xã xác nhận diện tích nhà ở tối thiểu đối với các trường hợp đăng ký tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ không được thấp hơn 08 m2 sàn/người theo quy
định tại điểm b, Khoản 3, Điều 20, Luật Cư trú trong khi chờ các cơ quan tham
mưu trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định.
- Giấy xác nhận về việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công
trình phụ trợ là nhà ở.
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- Giấy xác nhận các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật Cư
trú, để đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa
phương báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh) để được hướng
dẫn thực hiện hoặc trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

