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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý cư trú

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành của 
Luật Cư trú trên địa bàn thành phố đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi để 
nhân dân thực hiện các quyền tự do dân chủ theo quy định của pháp luật, đồng thời 
giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cư trú. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, công tác đăng ký và 
quản lý cư trú chưa được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc và thường xuyên; 
nhiều người từ các địa phương khác đến sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Đà 
Nẵng nhưng không thực hiện việc khai báo, đăng ký cư trú theo quy định, bên cạnh đó, 
việc quy hoạch, mở rộng, chỉnh trang để phát triển đô thị dẫn đến việc thay đổi nơi ở 
của một bộ phận dân cư ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý dân cư trên địa bàn đã 
và đang làm phát sinh nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã 
hội.

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác 
quản lý cư trú, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, ổn định về chính 
trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Hội đồng Phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố 
và quận - huyện: 

Tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 
25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú; Nghị 
định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 
30/11/2010 của Bộ Công an cho các ngành, các cấp và nhân dân thành phố thông suốt 
và thống nhất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về cư trú trên địa bàn thành 
phố.

2. Công an thành phố:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, đảm bảo 
quản lý chặt chẽ về hộ, khẩu; thực hiện tốt công tác quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng; 
tiến hành rà soát, phân loại, thống kê, lập danh sách  đối với các trường hợp tạm trú, 
tạm vắng ở địa bàn dân cư, nhất là tại các khu chung cư, ký túc xá; phối hợp với cơ 
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quan, đơn vị quản lý khu chung cư, ký túc xá để có biện pháp quản lý chặt chẽ người 
đang cư trú tại khu chung cư, ký túc xá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành 
vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 
73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Thông tư số 30/2007/TT-BCA-C11 ngày 12/12/2007 
của Bộ Công an và các văn bản pháp luật khác có liên quan, góp phần phòng chống tội 
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

b) Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sinh 
sống, làm việc, cư trú trên địa bàn thành phố: Công an thành phố chủ động nắm số 
lượng, thành phần, quốc tịch, mục đích của họ đến Việt Nam, qua đó thống kê, phân 
loại để quản lý cư trú, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định của pháp luật. 
Kịp thời, phát hiện và xử lý những trường hợp nhập, xuất cảnh, cư trú bất hợp pháp, 
các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.        

c) Chỉ đạo Công an các quận, huyện củng cố tăng cường biên chế cán bộ đảm 
bảo đáp ứng yêu cầu vừa giải quyết nghiệp vụ chuyên môn tại địa điểm 1 cửa liên thông 
và tại Công an các quận, huyện. 

d) Tổ chức thu thập lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà 
nước về cư trú trên địa bàn thành phố.

3. Sở Tư pháp: 

a) Tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của 
thành phố có kế hoạch tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú. 

b) Phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, rà soát văn bản do Uỷ ban nhân 
dân thành phố ban hành liên quan đến quy định về đăng ký, quản lý cư trú trên cơ sở 
đó đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý trến địa bàn thành 
phố.

4. Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà 
Nẵng: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú theo 
kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Công an thành phố xây dựng 
phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư để thuận lợi cho việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân, 
đáp ứng được công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 
30/3/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành 
chính về đăng ký hộ khẩu và cấp, phát CMND theo cơ chế “một cửa hiện đại” tại trung 
tâm hành chính quận, huyện.

6. Sở Tài Chính:
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a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung về mức thu lệ phí đăng ký, quản lý cư trú và tổ chức thực hiện 
thu, sử dụng lệ phí đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của Bộ Tài Chính.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố dự toán, đề xuất UBND thành phố 
bố trí kinh phí, trang bị phương tiện phục vụ cho việc đăng ký, quản lý cư trú; kinh phí 
cho hoạt động thu thập lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nư
ớc về cư trú trên địa bàn thành phố.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật 
Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú cho cán bộ, công nhân viên chức, 
thành viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình biết thực hiện đồng thời kiểm tra, đôn 
đốc việc thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú trong cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý.   

8. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:

a) Chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của quận, 
huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú.

b) Chỉ đạo Công an các quận, huyện, UBND các phường, xã, lực lượng bảo vệ 
dân phố, tổ dân phố, ban nhân dân thôn tham gia cùng Cảnh sát khu vực, công an phụ 
trách xã về ANTT, công an xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc 
thực hiện đăng ký, quản lý cư trú, quản lý nhập cư trên địa bàn quản lý theo quy định 
của pháp luật.

c) Chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật về cư trú; Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về 
cư trú theo quy định của pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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                                                                                                                         Văn Hữu Chiến
 


