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Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020. Để
triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ thời gian hoàn thành và
trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các cấp trong việc tổ chức triển khai thi
hành Luật Cư trú năm 2020, đảm bảo tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
- Các Sở, ngành, UBND các cấp được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích
cực phối hợp trong tiến hành các hoạt động triển khai Luật Cư trú năm 2020 và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi
hành Luật Cư trú năm 2020.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu
quả giữa các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong
việc triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; các Sở, ngành, địa phương
xây dựng kế hoạch thực hiện; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc
phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020 và các văn
bản hướng dẫn thi hành.
1.1. Các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật
Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Nội dung và
hình thức tuyên truyền, phổ biến phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo
đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu
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biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm
quan trọng của Luật cư trú năm 2020, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành
và sự tích cực ủng hộ của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
1.2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản
hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Cơ quan thực hiện:
+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Bình
Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận xây dựng Kế hoạch, chương
trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng về nội dung
của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương
tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận.
+ Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng chương trình,
chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Cư trú
năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở,
ngành và địa phương mình quản lý.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú năm 2020 và các văn
bản hướng dẫn thi hành.
- Công an tỉnh tổ chức phổ biến Luật Cư trú cho cán bộ, chiến sĩ trong
toàn lực lượng. Tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
công tác đăng ký, quản lý cư trú. Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập huấn quán
triệt Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo, cán
bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo các ban, ngành và cán bộ UBND cấp xã trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ
chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú năm 2020 cho các
hội viên và các tầng lớp nhân dân.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
3. Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông
tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát các văn bản quy phạm
pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành liên quan đến
các quy định của Luật Cư trú năm 2020.
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3.1. Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với
Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan rà soát nhu cầu kết nối chia sẻ thông tin
giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với CSDLQG về DC, dữ liệu cư trú đảm bảo
đường truyền thông suốt, an ninh an toàn thông tin để phục vụ công tác kiểm tra
khai thác dữ liệu CSDLQG về DC theo quy định.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, các Sở, ngành và UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
3.2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ban hành liên quan đến các quy định của Luật Cư trú năm 2020.
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, các Sở, ngành và UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và năm 2022.
4. Tổ chức kiểm tra thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan
có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, các điều kiện
khác cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú.
5.1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố.
- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kết nối chia sẻ, khai thác, sử
dụng thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và chíp điện tử gắn trên Căn cước công dân, đảm
bảo phục vụ tốt yêu cầu chính đáng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; quản lý
dân cư và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động trao đổi, cung cấp
thông tin; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại địa
phương, đơn vị mình, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình triển
khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
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- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú năm
2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu
đăng ký cư trú trên địa bàn để xác định chính xác số nhân khẩu đang cư trú; phối
hợp quản lý chặt chẽ số nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn, số nhân khẩu đã
được đăng ký cư trú nhưng làm việc, học tập, hợp đồng lao động trong các
doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê, mướn, sử dụng
lao động không có mặt tại địa phương; hướng dẫn Nhân dân thực hiện công tác
đăng ký cư trú, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trên hệ thống
CSDLQG về DC. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà
cho thuê trọ, thực hiện đăng ký kinh doanh, quy định cam kết về an ninh trật tự,
đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội
phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.
- Tổ chức tuyên truyền, huy động các ngành, đoàn thể, thôn, khu phố tham
gia phối hợp quản lý cư trú, vận động Nhân dân tự giác thực hiện, phát hiện và
thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm pháp luật về cư trú.
- Phối hợp với Công an tỉnh quán triệt, triển khai Luật Cư trú năm 2020
và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo lực lượng Công an, Tư pháp, các
ngành có liên quan và UBND cấp xã giải quyết những tồn tại, sai sót về giấy tờ
của công dân, đảm bảo tập trung, thống nhất theo quy trình, quy định. Triển khai
thực hiện việc 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 để đăng ký
thường trú, giấy tờ xác nhận các điều kiện để đăng ký thường trú cho công dân
theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Giải quyết kịp thời các kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú theo quy định của pháp luật,
kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc
sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.
5.3. Công an tỉnh
- Thường trực giúp Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc triển
khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm
bảo đúng quy định pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ, giải quyết
những khó khăn, vướng mắc bảo đảm quá trình thực hiện đạt chất lượng, hiệu
quả; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc,
báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo.
- Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập huấn quán triệt Luật Cư trú năm 2020
và các văn bản hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh; kiểm
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tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cư trú do địa
phương ban hành không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ,
thay thế.
- Tổ chức quán triệt triển khai Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản
hướng dẫn thi hành đến toàn thể CBCS lực lượng CAND biết để thực hiện; tập
huấn chuyên sâu lực lượng CS QLHC về TTXH, nhất là CBCS trực tiếp thực
hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ
liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo lực lượng Công an các
cấp phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ,
sâu rộng Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các
phương tiện thông tin đại chúng, tại địa bàn dân cư, các trụ sở tiếp công dân của
cơ quan đăng ký cư trú. Qua đó để người dân nắm rõ quyền, trách nhiệm công
dân cũng như các thủ tục, điều kiện, thời gian, hình thức thực hiện đăng ký cư
trú theo phương thức mới để từ đó có ý thức tự giác chấp hành theo quy định.
- Rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung, tăng cường bảo đảm nguồn nhân
lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền, các điều kiện cần thiết khác phục
vụ triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp
trong việc triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng
Công an các cấp khẩn trương kiểm tra, rà soát nhân khẩu, hộ khẩu để giải quyết
đăng ký thường trú, tạm trú cho những trường hợp đủ điều kiện theo quy định
của Luật Cư trú năm 2020. Đồng thời hoàn thành việc thu thập, cập nhật, chỉnh
sửa thông tin dân cư, đảm bảo 100% thông tin công dân đang cư trú trên địa bàn
được cập nhật đầy đủ, chính xác vào CSDLQG về DC, phục vụ công tác quản
lý, kết nối, khai thác, sử dụng đạt hiệu quả.
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương; căn cứ Luật Phí và lệ phí năm
2015, Luật Cư trú năm 2020 để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định mức thu các thủ tục hành chính về đăng ký cư trú, chuyển
từ bản giấy sang hệ thống phần mềm quản lý cư trú hoặc qua cổng dịch vụ công
theo mức thu lệ phí phù hợp khi Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn.
- Trên cơ sở hướng dẫn kinh phí thực hiện của các bộ, ngành Trung ương,
hằng năm Công an tỉnh lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu
UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ công tác triển khai Luật Cư trú năm 2020 theo
khả năng cân đối ngân sách và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà
nước năm 2015.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.
5.4. Sở Tư pháp
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- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội
nghị tập huấn, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Cư trú năm
2020 cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán của tỉnh
- Tiếp tục chỉ đạo Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp
thực hiện tốt việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến Hộ tịch cho công dân khi có
yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho công dân thực hiện
tốt công tác đăng ký cư trú, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, thông tin cá nhân kịp
thời, đầy đủ, chính xác và thống nhất vào CSDLQG về DC.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.
5.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Công an tỉnh
hướng dẫn các Cơ sở Bảo trợ xã hội thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú,
tạm vắng, thông báo lưu trú cho người được tiếp nhận nuôi dưỡng tại cơ sở; phối
hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt
chẽ số lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở tỉnh ngoài, số người làm việc theo
chế độ hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia
đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động ngoại tỉnh.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.
5.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn sĩ
quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng,
binh sĩ đang tại ngũ thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định
của pháp luật.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.
5.7. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ: Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh
tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo
trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng tại các cơ
sở tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp vận động chức sắc,
chức việc, tín đồ, người có uy tín tích cực hưởng ứng, ủng hộ lực lượng Công an
trong quá trình triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020. Rà soát, thống nhất
tên gọi của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cung cấp cho
Công an tỉnh để thể hiện trên các giấy tờ có liên quan, bảo đảm đúng quy định
của pháp luật và đáp ứng yêu cầu tự do tín ngưỡng, thuần phong, mỹ tục.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.
5.8. Sở Xây dựng: Tham mưu, đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định về điều kiện diện tích bình quân 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 năm 2020.
Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021.
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5.9. Sở Tài chính: Trên cơ sở hướng dẫn kinh phí thực hiện của các Bộ,
ngành Trung ương; Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND
tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ công tác triển khai Luật Cư trú năm 2020 theo khả năng
cân đối ngân sách và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước
trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của
pháp luật.
2. Trên cơ sở hướng dẫn kinh phí thực hiện của Bộ Công an; hàng năm,
Công an tỉnh lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước theo giai đoạn 03 - 05
năm và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm báo cáo Bộ Công an phê duyệt
theo quy định của pháp luật; phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí
kinh phí hỗ trợ công tác triển khai Luật Cư trú năm 2020 theo khả năng cân đối
ngân sách và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương ban hành
Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020, đảm bảo đúng tiến
độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức và gửi báo cáo việc triển
khai thực hiện về Công an tỉnh để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.
2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa
phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả báo
cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.
Yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc
tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Công an
tỉnh) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Cục V03, C06 - Bộ Công an;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Thuận( ).

CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Phong

