ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2021

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
ngày 18/6/2020 (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), Luật Cư trú năm
2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị
quyết quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ
ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18/6/2020;
- Luật Cư trú, ngày 13/11/2020 (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.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “3. Trừ trường
hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: b) Bảo đảm
điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy
định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
- Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:
“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp
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luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
Do đó, việc quy định diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là cần thiết, nhằm
bảo đảm điều kiện cư trú cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý,
bảo đảm quyền tự do cư trú theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo
đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đang sinh sống trên địa
bàn tỉnh. Qua đó, tạo động lực phát triển đô thị, nông thôn theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với chính sách an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh và chính sách phát triển nhà ở theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg, ngày
30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở
quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng, của cả nước nói chung.
Căn cứ các quy định của pháp luật và sự cần thiết nêu trên, Ủy ban nhân
dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định điều
kiện diện tích nhà ở tối thiếu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê,
mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cư trú trên
địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và Chiến lược phát triển
nhà ở quốc gia.
- Tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước về cư trú thực
hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp
pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân được đăng ký
thường trú trên địa bàn tỉnh và thu hút người dân các tỉnh bạn đến đăng ký
thường trú tại Hậu Giang.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về công tác đăng ký, quản lý cư trú, đảm bảo quy định rõ ràng, đáp ứng yêu
cầu thực tiễn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn tỉnh.
- Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy
phạm pháp luật của Quốc hội và Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thực
hiện hiệu quả công tác đăng ký thường trú.
- Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong Nghị
quyết phải bảo đảm khả thi, dễ thực hiện trong thực tiễn.
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III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ
QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký
thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
- Công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do cư trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú.
- Công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến đăng ký
cư trú.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 04 điều, như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Điều 4. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
a) Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
- Điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định diện tích nhà ở
tối thiểu làm điều kiện để đăng ký thường trú do Hội đồng nhân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
- Điểm 2 Mục III Quyết định số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030, thì mục tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân
toàn quốc đạt khoảng 25 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người
và tại nông thôn đạt 22 m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối
thiểu 08 m2 sàn/người. Đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình
quân toàn quốc khoảng 30 m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12 m2 sàn/người.
Do đó, việc quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu 08 m2 sàn/người
để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh
là phù hợp với Luật Cư trú năm 2020 và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.
Từ những quy định trên và điều kiện thực tế của địa phương, dự thảo
Nghị quyết đề xuất quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký
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thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang là 08 m2 sàn/người.
b) Về tổ chức thực hiện
- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; quá trình
thực hiện tiến hành rà soát, đánh giá tác động để đề nghị điều chỉnh, bổ sung các
quy định có liên quan cho phù hợp theo thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân
dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC
THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
- Công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh
đảm bảo diện tích tối thiểu 08 m2 sàn/người khi đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.
- Công an tỉnh đảm bảo bố trí phương tiện, trang bị và bố trí cán bộ có
trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để giải quyết những vấn đề về cư trú đối
với người dân đến cư trú trên địa bàn.
- Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến đăng ký cư trú tạo điều kiện
thuận lợi để người dân đăng ký cư trú, ổn định cuộc sống.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân
dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, Kỳ họp thứ Sáu, đầu năm 2022.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp
do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ gửi kèm theo: (1)Dự thảo Nghị quyết; (2)Báo cáo số:......./BC-STP,
ngày....../....../...... của Sở Tư pháp về thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết;
(3)
Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (4)Các tài liệu khác có liên
quan).
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

/2022/NQ-HĐND

tháng

năm 2022

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH HẬU GIANG
KHÓA .......- KỲ HỌP THỨ ..........
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ 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;
Xét Tờ trình số ......./TTr-UBND ngày ....... tháng ...... năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện diện tích nhà ở tối
thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra số ....../BC-BPC, ngày ...... tháng.......
năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký
thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
a) Công dân Việt Nam sinh sống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhu cầu
đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ;
b) Chủ sở hữu hợp pháp có nhà cho thuê, mượn, ở nhờ;
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thường trú
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.
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Điều 3. Điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 08
m2 sàn/người.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy
định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa......, Kỳ
họp thứ ........ thông qua ngày ........ tháng ....... năm 2022 và có hiệu lực từ ngày
......... tháng....... năm 2022./.
Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Cục Pháp chế và CCHC, TP - Bộ Công an;
- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, TX, TP;
- Báo, Đài PTTH Hậu Giang, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH

BỘ CÔNG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH HẬU GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1953 /CAT-PTM
V/v đăng tải nội dung dự thảo
Tờ trình và Nghị quyết lên
Cổng thông tin điện tử

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang
Căn cứ Công văn số 5043/VP.UBND-NC, ngày 17/12/2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết
số 49/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị
quyết, Công an tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy
ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp
pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Để đảm bảo thực hiện trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp
luật, Công an tỉnh gửi dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên đề nghị Văn
phòng UBND tỉnh cho đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến (kèm theo file dự thảo).
- Thời gian đăng tải: 30 ngày, kể từ ngày 05/01/2022.
- Địa chỉ nhận ý kiến góp ý: Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hậu Giang;
địa chỉ: Số 09, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang; số điện thoại: 0693.769.036; bản điện tử gửi vào địa chỉ mail:
doiphapcheptm.ca@haugiang.gov.vn.
Rất mong nhận được sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để
Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PTM(PC&QLKH).
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