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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT 
CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HƯNG YÊN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Sáng ngày 28/7/2022, 
Sở Tư pháp tổ chức 
Hội nghị sơ kết công 

tác tư pháp 6 tháng đầu năm và 
triển khai các nhiệm vụ trọng 
tâm công tác tư pháp 6 tháng 
cuối năm 2022. Theo báo cáo, 
6 tháng đầu năm 2022, ngành 
tư pháp Hưng Yên đã triển khai 
đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ 
của ngành, đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả với nhiều chuyển biến 
tích cực.

1. Công tác xây dựng, 
thẩm định, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật (VBQPPL)

a) Về xây dựng pháp luật, 
thẩm định, góp ý VBQPPL

06 tháng đầu năm 2022, 
Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành các văn 
bản liên quan đến công tác 
cải cách thể chế, xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống VBQPPL 
ở địa phương như Kế hoạch số 
189/KH-UBND ngày 14/12/2021 
về xây dựng, kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa và xử lý VBQPPL 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 
Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 
26/01/2022 về tăng cường 

công tác xây dựng và hoàn 
thiện thể chế trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên; Công văn số 1116/
UBND-NC ngày 04/5/2022 về 
việc tiếp tục thực hiện các giải 
pháp cải thiện Chỉ số cải thiện 
các quy định của pháp luật. 
Trực tiếp tham gia, góp ý đối 
với 52 dự thảo văn bản, trong 
đó có 03 dự thảo văn bản của 
Trung ương (Nghị định, Thông 
tư) và 35 Dự thảo văn bản của 
địa phương (11 dự thảo Nghị 
quyết và 24 dự thảo Quyết 
định và các văn bản khác như 
Chương trình, kế hoạch, báo 

cáo…). Thẩm định đúng tiến 
độ, có chất lượng đối với 28 dự 
thảo VBQPPL (11 dự thảo Nghị 
quyết, 17 dự thảo Quyết định). 
Phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh tham mưu HĐND, UBND 
tỉnh ban hành 21 VBQPPL (05 
Nghị quyết, 16 Quyết định). 10 
huyện, thị xã, thành phố ban 
hành 37 VBQPPL (01 Nghị 
quyết, 36 Quyết định); 161 xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh không ban hành VBQPPL 
nào. Việc xây dựng, ban hành 
VBQPPL của HĐND và UBND 

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
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các cấp về cơ bản đảm bảo 
tuân thủ các quy định của 
pháp luật về trình tự, thủ tục 
ban hành VBQPPL. Các chủ 
trương chính sách của tỉnh đã 
được thể chế hóa, bằng Nghị 
quyết, Quyết định quy phạm 
pháp luật một cách kịp thời, 
đồng bộ với văn bản của Trung 
ương và phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương.

b) Về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hoá  VBQPPL

Công tác tự kiểm tra, kiểm 
tra theo thẩm quyền VBQPPL 
được thực hiện thường xuyên, 
có nề nếp. 06 tháng đầu năm 
2022, Sở Tư pháp đã tiến hành 
tự kiểm tra và lập phiếu kiểm 
tra đối với 16/16 Quyết định 
của UBND tỉnh ban hành; 
kiểm tra theo thẩm quyền 
đối với 15 văn bản do UBND 
huyện, thị xã, thành phố ban 
hành từ ngày 25/9/2021 đến 
ngày 06/01/2022. Qua kiểm tra 
phát hiện 08 văn bản sai về 
nội dung, căn cứ, thể thức và 
kỹ thuật trình bày.

Thực hiện Kế hoạch số 
189/KH-UBND ngày 14/12/2021 
của UBND tỉnh về xây dựng, 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
và xử lý VBQPPL năm 2022 
trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp 
đã phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 3143/
QĐ-CTUBND ngày 31/12/2021 
về việc công bố Danh mục 

VBQPPL hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của HĐND, UBND 
tỉnh Hưng Yên 2021. Theo kết 
quả công bố, có 130 văn bản 
hết hiệu lực toàn bộ, 09 văn 
bản hết hiệu lực một phần; 
thực hiện rà soát thường 
xuyên đối với 312 VBQPPL của 
HĐND, UBND tỉnh, đề nghị sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành mới đối với 16 
VBQPPL; tiến hành cập nhật 21 
VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh 
ban hành (05 Nghị quyết và 16 
Quyết định) 6 tháng đầu năm 
2022 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật, đảm bảo cập nhật 
đạt 100% văn bản đã ban hành.

2. Công tác quản lý nhà 
nước về phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL); xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; hòa giải ở cơ sở

a) Công tác PBGDPL

Sở Tư pháp đã chủ động 
tham mưu UBND tỉnh, Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh ban hành 
gần 20 văn bản để chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện các chương 
trình, đề án, kế hoạch về công 
tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 
cận pháp luật; tiếp tục tham 
mưu UBND tỉnh, Hội đồng 
PHPBGDPL tỉnh tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch số 149/KH-UBND ngày 
02/12/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện Quyết định số 1521/
QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện Kết 
luận số 80-KL/TW của Ban 
Bí thư. Bên cạnh việc tham 
mưu ban hành các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, 
Sở Tư pháp cũng đã tích cực 
triển khai các nội dung của 
Chương trình, Đề án với các 
hình thức như biên soạn cuốn 
Hỏi đáp pháp luật về gia đình 
và trẻ em; 15 loại tờ gấp tuyên 
truyền, PBGDPL liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ của người 
Việt Nam ở nước ngoài; 30 
tình huống Hỏi đáp pháp luật 
liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của người Việt Nam ở nước 
ngoài; 01 cuốn Sổ tay về một 
số tình huống và câu chuyện 
pháp luật về hoà giải ở cơ sở; 
01 bộ Đề cương tuyên truyền 
Luật, nghị quyết được thông 
qua tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp 
bất thường lần thứ nhất; biên 
soạn và phát hành 02 số Bản 
tin Tư pháp Hưng Yên - Phổ 
biến giáo dục pháp luật; đăng 
tải hàng trăm tin, bài trên trên 
Trang thông tin điện tử của Sở, 
trang fanpage Phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh Hưng Yên… 
Tham mưu Hội đồng phối hợp 
công tác PBGDPL tỉnh chỉ đạo 
các đơn vị thành viên Hội 
đồng; UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến được 737 cuộc 
thu hút 72.626 lượt người tham 
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dự, cấp phát miễn phí 183.564 
tài liệu PBGDPL; tổ chức 10 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 
283 người dự thi...

b) Công tác hòa giải ở cơ sở

Tiếp tục triển khai thực 
hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành, Sở Tư pháp đã tham mưu 
Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 
310/KH-HĐPH ngày 01/4/2022 
về thực hiện Đề án “Nâng cao 
năng lực đội ngũ hòa giải viên 
ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên. Theo báo cáo của 
10/10 huyện, thị xã, thành phố, 
tổng số tổ hòa giải trên địa 
bàn tỉnh hiện nay là 898 tổ với 
6.578 hòa giải viên bảo đảm 
mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất 
01 tổ hòa giải, mỗi tổ hòa giải 
đều có từ 03 hòa giải viên trở 
lên và đúng thành phần theo 
quy định. 6 tháng đầu năm 
2022, các tổ hòa giải trên địa 
bàn tỉnh đã tiếp nhận 534 vụ 
việc, tiến hành hòa giải thành 
439 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%; số 
vụ việc chưa giải quyết xong, 
chuyển kỳ sau là 22 vụ việc.

d) Công tác xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg ngày 
22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; Bộ tiêu 
chí quốc gia nông thôn mới 

các cấp giai đoạn 2021-2025; 
Thông tư số 09/2021/TT-BTP 
ngày 15/11/2021 và các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ tham 
mưu ban hành các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật, như tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
Công văn số 482/UBND-NC 
ngày 04/3/2022 về việc triển 
khai thực hiện các quy định về 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; Thông 
báo số 29/TB-UBND ngày 
27/01/2022 về việc công bố 
danh sách xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
xã chưa đạt chưa đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2021 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên... 
Kết quả, năm 2021 toàn tỉnh 
có 152/161 xã, phường, thị trấn 
được công nhận đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật; 09 xã chưa được 
công nhận đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật.

3. Công tác quản lý xử lý 
vi phạm hành chính, theo dõi 
thi hành pháp luật

Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 241/QĐ-UBND ngày 
24/01/2022 về Kế hoạch theo 
dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh trong đó xác định nhiệm 
vụ trọng tâm theo dõi của 

tỉnh là các lĩnh vực thực hiện 
chính sách hỗ trợ, khắc phục 
hậu quả của đại dịch Covid-19; 
tình hình thi hành pháp luật 
về lập, quản lý hành lang bảo 
vệ nguồn nước; công tác giải 
phòng mặt bằng và chuyển 
mục đích sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư. Căn cứ 
Quyết định số 241/QĐ-UBND 
ngày 24/01/2022 của UBND 
tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành 
Quyết định số 142/QĐ-STP 
ngày 17/02/2022 về Kế hoạch 
theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật của Sở Tư pháp năm 
2022 và chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để tổ chức thực 
hiện các hoạt động kiểm tra, 
điều tra khảo sát tình hình thi 
hành pháp luật năm 2022 theo 
Quyết định số 241/QĐ-UBND.

Về công tác quản lý xử lý vi 
phạm hành chính, Sở Tư pháp 
đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành ban hành Quyết định số 
727/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 
về Kế hoạch công tác quản lý 
thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; tổ 
chức tập huấn công tác xử lý 
vi phạm hành chính năm 2022 
trên địa bàn tỉnh với sự tham 
gia của hơn 1.000 đại biểu các 
sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, cấp xã trên địa bàn 
tỉnh và hoàn thiện dự thảo 
Quy chế phối hợp trong quản 
lý nhà nước đối với công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi 
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phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh để trình UBND tỉnh xem 
xét, ban hành.

4. Công tác hộ tịch, quốc 
tịch, chứng thực, nuôi con 
nuôi, lý lịch tư pháp, bồi 
thường nhà nước

a) Công tác hộ tịch, quốc tịch

Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành văn bản 
triển khai thực hiện Quyết 
định số 06/QĐ-TTg và Công 
điện số 104/CĐ-TTg liên quan 
đến lĩnh vực hộ tịch; đồng 
thời ban hành nhiều văn bản 
hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp 
những vướng mắc, khó khăn 
của cơ quan đăng ký hộ tịch 
các cấp, góp phần đưa công tác 
hộ tịch của tỉnh tiếp tục đi vào 
nề nếp. Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả Quyết định số 3070/
QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 
UBND tỉnh về thực hiện liên 
thông các thủ tục hành chính 
về đăng ký khai tử, xóa đăng 
ký thường trú, hưởng chế độ tử 
tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/
hưởng mai táng phí trên địa 
bàn tỉnh và Quy chế phối hợp 
số 491/QCPH-STP-BHXH ngày 
13/5/2020 với Bảo hiểm xã hội 
tỉnh thực hiện liên thông kết 
nối dữ liệu điện tử đăng ký 
khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bên 
cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban 
hành văn bản hướng dẫn Công 
chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 
thực hiện ghi chú vào Sổ đăng 
ký khai sinh việc thôi quốc 

tịch của công dân Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; không 
giải quyết hồ sơ nào xin cấp 
Giấy xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, Giấy xác nhận gốc 
Việt Nam....

b) Công tác chứng thực

Đã ban hành các văn bản 
về hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm 
tra công tác chứng thực như 
Kế hoạch số 146/KH-STP ngày 
18/02/2022, Quyết định số 184/
QĐ-STP ngày 02/3/2022 về việc 
kiểm tra công tác chứng thực 
đối với Phòng Tư pháp huyện 
Văn Lâm và hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị rà soát, chuẩn bị 
trang thiết bị, cơ sở vật chất để 
thực hiện thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực chứng thực trên 
môi trường điện tử, Cấp bản 
sao điện tử từ sổ gốc; chứng 
thực bản sao điện tử từ bản 
chính… Kết quả 6 tháng đầu 
năm 2022, 10 Phòng Tư pháp 
huyện, thị xã, thành phố đã 
chứng thực 8.751 bản sao; 25 
chữ ký trong giấy tờ, văn bản 
và 104 chữ ký người dịch. 161 
xã, phường, thị trấn đã chứng 
thực 426.566 bản sao; 13.772 
chữ ký trong giấy tờ, văn bản 
và 2.675 hợp đồng giao dịch.

c) Công tác nuôi con nuôi

06 tháng đầu năm 2022, 
Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh giải quyết được 
01 trường hợp, đối tượng cha 
dượng nhận con riêng của vợ 
làm con nuôi; thực hiện xong 
việc kiểm tra công tác đăng 

ký nuôi con nuôi trong nước 
của năm 2021 đối với 12 trường 
hợp do UBND các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh thực 
hiện; thực hiện bàn giao 04 trẻ 
em được làm con nuôi người 
nước ngoài (04 trường hợp này, 
năm 2020 đã được UBND tỉnh 
Quyết định cho phép làm con 
nuôi người nước ngoài, nhưng 
do dịch bệnh covit bố nuôi 
chưa về Việt Nam để nhận 
con nuôi được). 10 huyện, thị 
xã, thành phố đã thụ lý và giải 
quyết việc nuôi con nuôi đối 
với 06 trường hợp nuôi con 
nuôi trong nước. 

e) Công tác lý lịch tư pháp

Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Luật Lý lịch tư pháp và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, 
Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Công 
văn số 231/UBND-NC ngày 
27/01/2022 về việc tăng cường 
phối hợp hoạt động cung cấp 
thông tin lý lịch tư pháp trên 
địa bàn tỉnh; tăng cường triển 
khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
trực tuyến mức độ 3, 4 trên 
Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử và dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Hưng Yên và tích 
hợp mức độ 4 trên Cổng dịch 
vụ công quốc gia, qua dịch vụ 
bưu chính công ích; đồng thời 
tiếp tục hoàn thiện và đưa vào 
sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch 
tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh. 
6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư 
pháp đã cấp 3.730 Phiếu lý 
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lịch tư pháp theo yêu cầu của 
đương sự, trong đó, Phiếu lý 
lịch tư pháp số 1 là 2.052 Phiếu, 
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là 
1.678  Phiếu; cấp cho công dân 
Việt Nam là 3.594  Phiếu, người 
nước ngoài là 136 Phiếu. Tiếp 
nhận 2.920 thông tin lý lịch 
tư pháp từ các cơ quan có liên 
quan; tiến hành phân loại, sắp 
xếp và lập được 2.483 thông 
tin Lý lịch tư pháp vào dữ liệu 
lý lịch tư pháp, chuyển Sở Tư 
pháp tỉnh ngoài 146 thông tin. 
Việc tiếp nhận hồ sơ và giải 
quyết đảm bảo thời gian, trình 
tự, thủ tục theo quy định.

g) Công tác bồi thường 
nhà nước

Tiếp tục triển khai Luật 
Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, Sở Tư 
pháp đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành và triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND 
ngày 27/01/2022 về triển khai 
thực hiện công tác bồi thường 
nhà nước năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh; Quyết định số 728/
QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của 
UBND tỉnh ban hành Quy chế 
phối hợp thực hiện công tác 
bồi thường nhà nước trên địa 
bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch của 
UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban 
hành Kế hoạch số 146/KH-STP 
ngày 18/02/2022, Quyết định 
số 184/QĐ-STP ngày 02/3/2022 
về việc kiểm tra công tác 
bồi thường nhà nước đối với 

huyện Văn Lâm; thực hiện 
xong việc rà soát cán bộ đầu 
mối lĩnh vực bồi thường nhà 
nước ở các cơ quan trên địa 
bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và 
Bộ Tư pháp. 

5. Quản lý nhà nước về bổ 
trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

a) Lĩnh vực luật sư

6 tháng đầu năm 2022, Sở 
Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký 
hoạt động cho 01 Chi nhánh 
của tổ chức hành nghề luật sư 
trên địa bàn tỉnh; đề nghị Bộ Tư 
pháp cấp chứng chỉ luật sư cho 
02 cá nhân; các tổ chức hành 
nghề luật sư trên địa bàn tỉnh 
đã thực hiện 40 vụ việc, trong 
đó, tham gia tố tụng 08 vụ 
việc, tư vấn pháp luật và dịch 
vụ pháp lý khác đối với 30 vụ 
việc, trợ giúp pháp lý 02 vụ việc; 
doanh thu đạt 67.400.000 đồng.

b) Lĩnh vực công chứng

06 tháng đầu năm 2022, Sở 
Tư pháp đã cấp lại 01 Giấy đăng 
ký hoạt động, cấp đổi 02 Giấy 
đăng ký hoạt động của tổ chức 
hành nghề công chứng; đăng 
ký tập sự đối với 01 cá nhân; 
cấp thẻ Công chứng viên cho 
04 cá nhân; thu hồi thẻ Công 
chứng viên của 02 cá nhân. 
Tính đến ngày 31/5/2022, trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên có 12 tổ 
chức hành nghề công chứng 
(Phòng Công chứng số 1 và 11 
Văn phòng công chứng), với 24 
công chứng viên. Các tổ chức 
hành nghề công chứng trên 

địa bàn tỉnh đã công chứng 
30.121 việc; chứng thực 35.811 
bản sao; chứng thực chữ ký 
trong giấy tờ, văn bản 2.437 
việc; thu phí 13.337.807.000 
đồng.

c) Lĩnh vực giám định tư 
pháp

Phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tiếp tục tổ 
chức thực hiện có hiệu quả 
Luật Giám định tư pháp; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giám định tư pháp 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 06 tháng đầu năm 2022, 
02 tổ chức giám định đã thực 
hiện được 628 vụ việc, trong 
đó, giám định kỹ thuật hình sự 
315 vụ việc; giám định pháp y 
313 vụ việc.

d) Lĩnh vực đấu giá tài sản

Tiến hành tổng kết 05 
năm thi hành Luật Đấu giá tài 
sản trên địa bàn tỉnh (Báo cáo 
số 531/BC-STP ngày 31/5/2022 
của Sở Tư pháp) báo cáo Bộ Tư 
pháp và UBND tỉnh đảm bảo 
theo quy định. Tiếp tục quán 
triệt triển khai nghiêm túc 
các quy định của pháp luật về 
đấu giá trong việc công khai 
lựa chọn tổ chức đấu giá trên 
Trang thông tin điện tử về 
triển khai Phần mềm quản lý 
thông tin đấu giá tài sản. 06 
tháng đầu năm 2022, Sở Tư 
pháp đã thực hiện có hiệu quả 
các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực đấu giá, như cấp Giấy 
đăng ký hoạt động cho 01 Chi 
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nhánh doanh nghiệp đấu giá 
tài sản; làm thủ tục tạm ngừng 
hoạt động 01 năm đối với 01 
doanh nghiệp đấu giá… đảm 
bảo trình tự, thủ tục và thời 
gian theo quy định. Các tổ 
chức đấu giá tài sản đã tổ chức 
đấu giá thành 47 hợp đồng, 
làm lợi cho tổ chức, cá nhân 
386.028.191.000 đồng.

e) Lĩnh vực giao dịch bảo 
đảm và hòa giải thương mại, 
trọng tài thương mại, thừa 
phát lại và hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản

06 tháng đầu năm 2022, 
Văn phòng đăng ký đất đai 
tỉnh và các Chi nhánh đã thụ 
lý và giải quyết 13.395 lượt giao 
dịch bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với 
đất; cấp 01 Giấy đăng ký hoạt 
động cho Trung tâm Trọng 
tài thương mại D2, có địa chỉ 
tại thành phố Hưng Yên; thực 
hiện đăng ký tập sự hành 
nghề thừa phát lại cho 06 cá 
nhân; đăng ký hành nghề và 
cấp thẻ Thừa phát lại cho 01 
cá nhân; cấp mới Giấy đăng ký 
hoạt động cho 01 Văn phòng. 
Các tổ chức Thừa phát lại trên 
địa bàn tỉnh đã tiến hành lập 
1.977 vi bằng, doanh thu đạt 
944.461.000 đồng.

g) Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 439/

QĐ-UBND ngày 17/02/2022 về 
Kế hoạch triển khai thực hiện 
chính sách trợ giúp pháp lý 
cho người khuyết tật có khó 
khăn về tài chính trên địa bàn 
tỉnh năm 2022. Tham mưu Hội 
đồng phối hợp liên ngành về 
TGPL trong hoạt động tố tụng 
tỉnh Hưng Yên ban hành Kế 
hoạch số 302/KH-HĐPH ngày 
31/3/2022 triển khai công tác 
của Hội đồng phối hợp liên 
ngành về TGPL trong hoạt 
động tố tụng tỉnh Hưng Yên. 
06 tháng đầu năm 2022, Trung 
tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
đã thực hiện 381 vụ việc (kỳ 
trước chuyển qua 170 vụ việc, 
thụ lý trong kỳ 211 vụ việc, 
trong đó: tham gia tố tụng 335 
vụ việc, tư vấn 33 vụ việc, đại 
diện ngoài tố tụng 13 vụ việc. 
Tổng số vụ việc đã hoàn thành 
là 211 vụ việc, trong đó: tư vấn 
33 vụ việc, tham gia tố tụng 
172 vụ việc, đại diện ngoài tố 
tụng 04 vụ việc. Bên cạnh đó, 
Trung tâm trợ giúp pháp lý 
nhà nước đã tổ chức 37 cuộc 
truyền thông về trợ giúp pháp 
lý, trong đó có 02 cuộc truyền 
thông cho người khuyết tật tại 
Trường phục hồi chức năng 
và dạy nghể Tiên Lữ; 03 cuộc 
truyền thông cho đối tượng 
trẻ em là học sinh tại các 
trường thuộc địa bàn huyện 
Yên Mỹ và huyện Ân Thi; 31 
cuộc truyền thông tại các xã 
phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên. Thông qua các 
cuộc truyền thông đã thu hút 
2.161 lượt người tham dự, thực 
hiện tư vấn trực tiếp và tư vấn 
mang về thụ lý tại các cuộc 
truyền thông là 202 vụ việc 
cho 202 lượt người thuộc đối 
tượng trợ giúp pháp lý về các 
lĩnh vực pháp luật theo yêu cầu 
của người được trợ giúp pháp 
lý (trong đó tư vấn trực tiếp tại 
chỗ là 169 vụ việc, tư vấn mang 
về thụ lý là 33 vụ việc).

6. Công tác thanh tra, tiếp 
công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo 

Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, Sở 
Tư pháp đã ban hành và tổ 
chức thực hiện Quyết định số 
1485/QĐ-STP ngày 13/12/2021 
của Sở Tư pháp phê duyệt Kế 
hoạch công tác thanh tra năm 
2022 trong toàn Ngành. Thực 
hiện xong 01 cuộc thanh tra 
theo kế hoạch về lĩnh vực 
công chứng đối với Văn phòng 
công chứng Vũ An, qua thanh 
tra, tiến hành xử phạt vi phạm 
hành chính đối với Văn phòng 
công chứng và Công chứng 
viên của Văn phòng với số tiền 
phạt là 47.000.000 đồng.

Về công tác tiếp dân: 
Sở Tư pháp đã triển khai và 
thực hiện nghiêm các yêu 
cầu của Trung ương, của tỉnh 
trong việc triển khai, duy trì 
thực hiện việc tiếp công dân 
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thường xuyên tại địa điểm tiếp 
dân của Sở. 06 tháng đầu năm 
2022, không có lượt công dân 
nào đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tại địa điểm 
tiếp công dân của Sở Tư pháp.

Công tác giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, phản 
ánh, kiến nghị: 6 tháng đầu 
năm 2022, Sở Tư pháp không 
tiếp nhận đơn tố cáo nào; nhận 
01 đơn khiếu nại; 04 đơn kiến 
nghị, phản ánh, tuy nhiên, các 
nội dung khiếu nại, phản ánh, 
kiến nghị của công dân đều 
không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở đã hướng dẫn 
công dân và xử lý đơn theo 
quy định.

7. Công tác xây dựng 
Ngành

Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Nghị định số 107/2020/NĐ-
CP ngày 14/9/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 24/2014/
NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 
Chính phủ quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung 
ương; Thông tư số 07/2020/
TT-BTP ngày 21/12/2020 của 
Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Sở Tư pháp thuộc UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Phòng Tư pháp 

thuộc UBND huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương; Quyết 
định số 35/2021/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp Hưng 
Yên; Quyết định số 37/2021/
QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của 
UBND tỉnh quy định vị trí, chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà nước trực 
thuộc Sở Tư pháp; Quyết định 
số 42/2021/QĐ-UBND ngày 
10/8/2021 của UBND tỉnh quy 
định vị trí, chức năng, quyền 
hạn, nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản trực thuộc Sở Tư pháp. 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp 
tục chú trọng đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác quy 
hoạch phát triển nguồn nhân 
lực Ngành Tư pháp; xây dựng 
và triển khai kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn để nâng 
cao chất lượng đội ngũ công 
chức tư pháp, gắn quy hoạch 
với đào tạo, bồi dưỡng, luân 
chuyển và sử dụng công chức; 
thường xuyên rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp 
với yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Hội nghị sơ 
kết công tác tư pháp 6 tháng 

đầu năm còn dành phần lớn 
thời gian để lãnh đạo các 
Phòng Tư pháp cấp huyện trao 
đổi kinh nghiệm, phản ánh, 
kiến nghị những khó khăn, 
vướng mắc trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ công tác tư 
pháp tại cơ sở. Trên cơ sở đó, 
lãnh đạo sở và đại diện các 
phòng, đơn vị thuộc sở đã có 
giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc để giúp các 
huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện tốt hơn nữa công tác tư 
pháp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Đình Chung - Giám 
đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận, 
biểu dương những thành tích 
ngành Tư pháp Hưng Yên đã 
đạt được trong 6 tháng đầu 
năm 2022. Đồng thời, để khắc 
phục những hạn chế và thực 
hiện xuất sắc các nhiệm vụ 
công tác 6 tháng cuối năm 
2022, đồng chí yêu cầu toàn 
ngành cần tiếp tục thực hiện 
tốt các nhiệm vụ đã được xác 
định trong kế hoạch đầu năm; 
tích cực, chủ động nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ để kịp 
thời tham mưu các cấp chính 
quyền thực hiện tốt công tác 
tư pháp tại địa phương góp 
phần bảo đảm an ninh chính 
trị, phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh/.

  Đào Cẩm Nhung
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CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC TƯ PHÁP 06 THÁNG
 CUỐI NĂM 2022

Ngày 19/7/2022, Bộ 
Tư pháp đã tổ chức 
Hội nghị sơ kết 

công tác tư pháp 06  tháng  
đầu  năm  2022.  Trên  cơ  sở  
ý  kiến  thảo luận  tại  Hội  
nghị,  ngày 29/7/2022, Bộ Tư 
pháp đã ban hành Báo cáo 
số 186/BC-BTP về công tác tư 
pháp 06 tháng đầu năm và 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
công tác 06 tháng cuối năm 
2022. Theo đó, những tháng 
cuối năm 2022, dự báo tình 
hình quốc tế và trong nước 
còn tiếp tục diễn biến phức 
tạp, như lạm phát tăng cao, 
dịch bệnh Covid-19 vẫn đang 
có nhiều diễn biến khó lường, 
đặt ra nhiều vấn đề cần giải 
quyết, trong đó có cả vấn đề 
về pháp lý, tư pháp. Trước bối 
cảnh đó, kế thừa và phát huy 
những kết quả đạt được, nhất 
là 09 nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ 
thể trong từng lĩnh vực công 
tác thường xuyên năm 2022, 
khắc phục những tồn tại, hạn 

chế và nguyên nhân đã được 
nhận diện trong thực hiện 
công tác tư pháp 6 tháng đầu 
năm, bám sát các văn bản chỉ 
đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo 
Thủ tướng Chính phủ tại Hội 
nghị trực tuyến Chính phủ với 
địa phương 6 tháng đầu năm 
2022, Bộ, ngành Tư pháp xác 
định các nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư pháp 6 tháng 
cuối năm như sau:

1. Tiếp tục cụ thể hóa 
những định hướng, chủ 
trương của Đảng, các Chỉ thị, 
Nghị quyết, Kết luận của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư liên quan 
đến các lĩnh vực công tác 
của Bộ, ngành Tư pháp, nhất 
là Nghị quyết tại Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII. 
Tham gia có chất lượng trong 
việc xây dựng, trình Ban Chấp 
hành Trung ương xem xét, ban 
hành và triển khai hiệu quả 
Nghị quyết về Chiến lược xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đến năm 2030, định 
hướng đến năm 2045.

2. Tiếp tục triển khai thực 
hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả 
các ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ trong công tác rà soát, 
thẩm định, xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật; chú trọng 
triển khai thi hành nghiêm, 
hiệu quả Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Nghị 
quyết của Quốc hội về Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2023, điều chỉnh Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2022. Theo dõi, đôn đốc 
các bộ, ngành xây dựng để kịp 
thời ban hành hoặc trình ban 
hành các văn bản quy định chi 
tiết luật, pháp lệnh nhằm khắc 
phục triệt để tình trạng nợ ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật, sớm đưa các luật, pháp 
lệnh vào cuộc sống, nhất là 
các luật, pháp lệnh, nghị quyết 
mới được Quốc hội, Ủy ban 
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Thường vụ Quốc hội thông qua 
tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 
XV. Xây dựng, trình Chính phủ, 
Quốc hội đề nghị xây dựng 
Luật Công chứng (sửa đổi). 
Chuẩn bị kỹ các dự án Luật, 
các báo cáo của Chính phủ về 
công tác tương trợ tư pháp, thi 
hành án, thi hành Hiến pháp 
năm 2022 trình Quốc hội cho 
ý kiến và thông qua tại Kỳ họp 
thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Chủ động tham mưu cho 
Chính phủ; tổ chức thực hiện 
các giải pháp phòng ngừa và 
tăng cường năng lực giải quyết 
các tranh chấp, khiếu kiện 
trong hoạt động đầu tư quốc 
tế. Tập trung tổng kết việc thi 
hành Luật tương trợ tư pháp 
theo kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục triển khai hiệu 
quả pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính; kịp thời hướng 
dẫn những khó khăn, vướng 
mắc trong tổ chức thi hành.

 3. Tiếp tục triển khai 
hiệu quả Quyết định số 1521/
QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 
của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác PBGDPL, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp 
luật của cán bộ, nhân dân, 

nhất là Đề án “Tổ chức truyền 
thông chính sách có tác động 
lớn đến xã hội trong quá trình 
xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật giai đoạn 2022-2027”; 
Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg 
ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về thành 
phần và nhiệm vụ, quyền hạn 
của Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật; tổng 
kết 10 năm thực hiện Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật; tiếp 
tục thực hiện Luật Hòa giải ở 
cơ sở và triển khai, tổng kết Đề 
án “Nâng cao năng lực đội ngũ 
hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 
2019-2022” năm 2022. 

Tổ chức triển khai hiệu 
quả Ngày Pháp luật năm 2022 
phù hợp với tình hình thực 
tiễn của Bộ, ngành Tư pháp, 
địa phương.

4. Triển khai thực hiện 
hiệu quả các nội dung Luật 
Thi hành án dân sự (sửa đổi, 
bổ sung năm 2022); tiếp tục 
hoàn thiện pháp luật về thi 
hành án dân sự và các quy 
định có liên quan để giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc, 
bất cập trong thực tiễn, nhất 
là các quy định liên quan đến 
việc thu hồi tài sản bị thất 
thoát trong các vụ án hình sự 
về tham nhũng, kinh tế theo 
yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/
TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí 
thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác thu 
hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất 
thoát trong các vụ án hình sự 
về tham nhũng, kinh tế. Phấn 
đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
thi hành án dân sự, tổ chức 
theo dõi việc thi hành án các 
bản án, quyết định có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án về vụ án 
hành chính theo quy định của 
Luật Tố tụng hành chính.

5. Tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc 
tịch, chứng thực, bồi thường 
nhà nước, nuôi con nuôi, lý 
lịch tư pháp, đăng ký giao dịch 
bảo đảm; tiếp tục hoàn thiện 
pháp luật về các mặt công tác 
này. Tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả, đúng thời 
hạn các nhiệm vụ được giao 
tại Đề án phát triển ứng dụng 
cơ sở dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục 
vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 
năm 2030 ban hành kèm theo 
Quyết định số 06/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Tập 
trung nguồn lực triển khai 
thực hiện Dự án đầu tư công 
về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử toàn quốc bảo 
đảm kết nối, chia sẻ với dữ liệu 
đăng ký khai sinh với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và các 
dữ liệu khác của Bộ, Ngành.

6. Tăng cường hiệu lực, 
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hiệu quả quản lý nhà nước về 
bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp 
lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện 
pháp luật trong các lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp 
lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp; chú trọng công tác 
thanh tra, kiểm tra, thực hiện 
nghiêm Nghị quyết số 172/NQ-
CP của Chính phủ về chính 
sách phát triển nghề công 
chứng và Chỉ thị số 40/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường công tác quản lý 
nhà nước trong hoạt động đấu 
giá tài sản. Phối hợp tổ chức 
thành công Đại hội đại biểu 
công chứng viên Việt Nam lần 
thứ hai. 

Tiếp tục tổ chức thi hành 
hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý 
và các văn bản hướng dẫn, Đề 
án đổi mới công tác TGPL giai 
đoạn 2015-2025; nâng cao chất 
lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý 
và năng lực cho đội ngũ thực 
hiện trợ giúp pháp lý để góp 
phần bảo đảm an sinh xã hội; 
tiếp tục đẩy mạnh công tác 
truyền thông và tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số trong lĩnh vực 
trợ giúp pháp lý.

7. Tăng cường quản lý 
nhà nước về hợp tác với nước 
ngoài về pháp luật; tập trung 
xây dựng, trình Chính phủ ban 

hành Nghị định thay thế Nghị 
định 113/2014/NĐ-CP ngày 
26/11/2014 của Chỉnh phủ về 
quản lý hợp tác quốc tế về pháp 
luật. Tổ chức thành công Hội 
nghị các tỉnh có chung đường 
biên giới giữa Việt Nam - Lào 
và lễ kỷ niệm 40 năm quan 
hệ hợp tác. Các bộ, ngành, địa 
phương tiếp tục triển khai hiệu 
quả các chương trình, thỏa 
thuận, kế hoạch, dự án hợp tác 
về pháp luật đã được ký kết. 

Rà soát, ký kết Hiệp định 
tương trợ tư pháp giữa Việt 
Nam - Thái Lan; Việt Nam và 
Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào; chuẩn bị kỹ Báo cáo quốc 
gia thực thi Công ước quốc tế 
về các quyền dân sự và chính 
trị lần thứ 4 của Việt Nam; tiếp 
tục thực hiện hiệu quả Quyết 
định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 
08/4/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế 
phối hợp giải quyết tranh chấp 
đầu tư quốc tế.

8. Triển khai thực hiện 
Nghị định mới về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 
tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ 
máy, hoạt động của các cơ 
quan tư pháp các cấp bảo đảm 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 
theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục 
triển khai thực hiện có hiệu 

quả Quyết định số 2069/QĐ-
TTg ngày 08/12/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về Danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, 
thiết yếu thuộc ngành Tư pháp 
và Quyết định số 2070/QĐ-
TTg ngày 08/12/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch mạng lưới các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi quản lý Nhà nước của 
ngành Tư pháp đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030.

9. Triển khai thực hiện 
Thông tư số 42/2022/TT-BTP 
ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 338/2016/TT-BTP ngày 
28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước bảo 
đảm cho công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật 
và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật. Tiếp tục nâng cấp, triển 
khai và duy trì các hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu và phần 
mềm ứng dụng; nâng cấp các 
dịch vụ công trực tuyến do 
Bộ, ngành Tư pháp cung cấp 
lên mức độ 3, 4 và thực hiện 
có hiệu quả việc cung cấp các 
dịch vụ này trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, Cổng Dịch 
vụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ 
công của các địa phương./.

Vương Thị Tuyến
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TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU VÀ QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, 

THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
từ ngày 01/01/2022

Ngày 15/11/2021, Bộ 
Tư pháp ban hành 
Thông tư số 09/2021/

TT-BTP  về hướng dẫn thi hành 
Quyết định số 25/2021/QĐ-
TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. Theo đó, nội 
dung, điểm số, cách tính điểm 
các tiêu chí, chỉ tiêu và quy 
trình đánh giá, công nhận xã, 
phường thị trấn được quy định 
cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG, ĐIỂM SỐ, 
CÁCH TÍNH ĐIỂM CÁC TIÊU 
CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN 
PHÁP LUẬT

 Gồm 6 tiêu chí và 20 chỉ 
tiêu, với tổng số 100 điểm

1. Tiêu chí 1(10 điểm): Ban 
hành văn bản theo thẩm 
quyền để tổ chức và bảo đảm 
thi hành Hiến pháp và pháp 
luật trên địa bàn

- Chỉ tiêu 1 (3 điểm): Ban 
hành đầy đủ, đúng quy định 

pháp luật các văn bản quy 
phạm pháp luật được cơ quan 
có thẩm quyền giao.

- Chỉ tiêu 2 (7điểm): Ban 
hành đúng quy định pháp luật 
các văn bản hành chính có 
nội dung liên quan trực tiếp 
đến quyền, lợi ích của tổ chức, 
cá nhân.

2. Tiêu chí 2  (30 điểm): 
Tiếp cận thông tin, phổ biến, 
giáo dục pháp luật

- Chỉ tiêu 1 (6 điểm): Công 
khai các thông tin kịp thời, 

chính xác, đầy đủ theo đúng 
quy định pháp luật về tiếp cận 
thông tin và thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn;

- Chỉ tiêu 2 (5 điểm): Cung 
cấp thông tin theo yêu cầu kịp 
thời, chính xác, đầy đủ theo 
đúng quy định pháp luật về 
tiếp cận thông tin;

- Chỉ tiêu 3 (8 điểm): Ban 
hành và tổ chức thực hiện kế 
hoạch phổ biến, giáo dục pháp 
luật hàng năm theo đúng quy 
định pháp luật về phổ biến, 
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giáo dục pháp luật;

- Chỉ tiêu 4 (5 điểm): Triển 
khai các hình thức, mô hình 
thông tin, phổ biến, giáo dục 
pháp luật hiệu quả tại cơ sở;

- Chỉ tiêu 5 (3 điểm): Tổ 
chức bồi dưỡng, tập huấn 
kiến thức, kỹ năng phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho tuyên 
truyền viên pháp luật theo 
đúng quy định pháp luật về 
phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chỉ tiêu 6 (3 điểm): Bảo 
đảm kinh phí, cơ sở vật chất, 
phương tiện để thực hiện 
nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật theo đúng quy định 
pháp luật về phổ biến, giáo dục 
pháp luật.

3. Tiêu chí 3 (15 điểm): Hòa 
giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý

- Chỉ tiêu 1 (7 điểm): Các 
mâu thuẫn, tranh chấp, vi 
phạm pháp luật thuộc phạm vi 
hòa giải ở cơ sở được hòa giải 
kịp thời, hiệu quả theo đúng 
quy định pháp luật về hòa giải 
ở cơ sở;

- Chỉ tiêu 2 (4 điểm): Hỗ 
trợ kinh phí cho hoạt động hòa 
giải ở cơ sở theo đúng quy định 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

- Chỉ tiêu 3 (4 điểm): Thông 
tin, giới thiệu về trợ giúp pháp 
lý theo đúng quy định pháp 
luật về trợ giúp pháp lý.

4. Tiêu chí 4  (20 điểm): 
Thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn

- Chỉ tiêu 1  (3 điểm): Tổ 

chức trao đổi, đối thoại với 
Nhân dân theo đúng quy định 
pháp luật về tổ chức chính 
quyền địa phương;

- Chỉ tiêu 2 (4 điểm):  Tổ 
chức  để Nhân dân bàn,  quyết 
định  trực tiếp các nội dung 
theo đúng quy định pháp luật 
về thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn;

- Chỉ tiêu 3 (4 điểm): Tổ 
chức để Nhân dân bàn, biểu 
quyết các nội dung theo đúng 
quy định pháp luật về thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

- Chỉ tiêu 4 (4 điểm): Tổ 
chức để Nhân dân tham gia ý 
kiến các nội dung theo đúng 
quy định pháp luật về thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

- Chỉ tiêu 5 (5 điểm): Tổ 
chức để Nhân dân trực tiếp 
hoặc thông qua Ban Thanh tra 
nhân dân, Ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng thực hiện giám 
sát các nội dung theo đúng 
quy định pháp luật về thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn.

5. Tiêu chí 5 (25 điểm): 
Tổ chức tiếp công dân, giải 
quyết kiến nghị, phản ánh, 
khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành 
chính; bảo đảm an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội

- Chỉ tiêu 1 (7 điểm): Tổ 
chức tiếp công dân, tiếp nhận, 
giải quyết kiến nghị, phản ánh, 
khiếu nại, tố cáo theo đúng 
quy định pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo;

- Chỉ tiêu 2 (7 điểm): Tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính theo đúng quy định 
pháp luật về giải quyết thủ tục 
hành chính;

- Chỉ tiêu 3 (5 điểm): Không 
có cán bộ, công chức bị xử lý 
kỷ luật hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Chỉ tiêu 4 (6 điểm): Đạt 
tiêu chuẩn “An toàn về an 
ninh, trật tự” theo đúng quy 
định pháp luật về an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội.

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, 
CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP 
CẬN PHÁP LUẬT

1. Bước 1 

UBND cấp xã tổ chức triển 
khai việc tự chấm điểm các 
tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá 
kết quả đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo quy trình:

- Các công chức chuyên 
môn cấp xã theo dõi các tiêu 
chí, chỉ tiêu tự chấm điểm, 
tổng hợp kết quả...

- Xây dựng báo cáo đánh 
giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, bản tổng hợp điểm 
số các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Niêm yết công khai dự 
thảo báo cáo đánh giá kết 
quả đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật, bảng tổng hợp điểm số 
các tiêu chí, chỉ tiêu tại trụ sở 

(Xem tiếp trang 23)
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QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI 

trong dự thảo Luật Phòng,chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi)

Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình 
(PCBLGĐ) được 

Quốc hội khóa XII thông qua 
ngày 21/11/2007 tại kỳ họp lần 
thứ 2 gồm 6 chương, 46 Điều. 
Luật có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2008. Sau 15 năm 
triển khai và thi hành, Luật 
PCBLGĐ đã thể chế hóa bảo 
vệ các quyền cơ bản của con 
người trong quá trình xây 
dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa; điều chỉnh 
các quan hệ gia đình và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức 
trong PCBLGĐ; tạo cơ sở pháp 
lý trong việc ban hành chính 
sách về PCBLGĐ. Mặt khác, 
quá trình triển khai thi hành, 
Luật PCBLGĐ đã bộc lộ một số 
tồn tại, hạn chế cần phải khắc 
phục nhằm tạo cơ sở pháp lý 
đồng bộ cho công tác PCBLGĐ, 
phù hợp với hệ thống pháp 
luật Việt Nam cũng như chuẩn 
mực quốc tế.

Một trong các chính sách 
quan trọng, có tác động lớn 

đến xã hội của dự thảo là vấn 
đề hòa giải trong bạo lực gia 
đình. Đây là một trong các 
biện pháp để phòng ngừa bạo 
lực gia đình, tăng cường bảo 
vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực 
gia đình đã được dự thảo Luật 
quy định. Chỉ thị số 06-CT/
TW, ngày 24/6/2021, của Ban 
Bí thư “Về tăng cường sự lãnh 
đạo  của  Đảng đối với công 
tác xây dựng gia đình trong 

tình hình mới khẳng định, gia 
đình Việt Nam có vai trò quan 
trọng với cá nhân và xã hội, là 
một trong những nhân tố quan 
trọng quyết định sự phát triển 
bền vững của đất nước.

Hòa giải là một biện pháp 
được áp dụng để xử lý các 
mâu thuẫn, tranh chấp phát 
sinh trong đời sống xã hội của 
cộng đồng dân cư, trong đó 
bao gồm cả mâu thuẫn, tranh 
chấp trong gia đình. Việc xử lý 
mâu thuẫn, tranh chấp trong 
gia đình từ sớm sẽ giúp nhằm 
giảm thiểu nguy cơ mâu thuẫn, 
tranh chấp thành bạo lực gia 
đình. Đây là quy định mang 

tính nhân văn đã được luật 
hóa trong Luật Hòa giải cơ sở. 

Tuy nhiên, việc hòa giải 
trong phòng, chống bạo lực gia 
đình có những điểm khác biệt 
với hòa giải ở cơ sở. Nếu như 
đối với hòa giải ở cơ sở việc 
hóa giải các mâu thuẫn, tranh 
chấp là biện pháp xử lý thì hòa 
giải trong phòng, chống bạo 
lực gia đình chỉ là biện pháp 
phòng ngừa bởi đích đến của 
hòa giải trong phòng, chống 
bạo lực gia đình là để ngăn 
ngừa bạo lực gia đình. Song, do 
Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2007 và Luật Hòa 
giải ở cơ sở năm 2013 không 
phân định, làm rõ những yếu 
tố đặc thù này đã dẫn đến tình 
trạng các địa phương áp dụng 
hòa giải là biện pháp xử lý vụ 
việc bạo lực gia đình. Điều này 
dẫn đến tình trạng những vụ 
đã hòa giải thì người có hành 
vi bạo lực gia đình không bị xử 
lý bằng biện pháp hành chính 
hoặc hình sự, một số vụ việc 
xử lý người có hành vi bạo lực 
gia đình bằng biện pháp hành 
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chính hoặc hình sự thì không 
thực hiện hòa giải. 

Trong quan hệ gia đình, 
thành viên khi bị xử phạt 
hành chính thậm chí là truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì 
việc xử phạt đó chỉ giải quyết 
được mặt xử lý hành vi vi 
phạm mà không giải quyết 
được vấn đề mâu thuẫn, tranh 
chấp dẫn đến vi phạm. Điều 
này dẫn đến, các mâu thuẫn, 
tranh chấp trong gia đình 
không được giải quyết triệt để. 
Không ít trường hợp, người có 
hành vi bạo lực sau khi bị xử 
phạt hành chính vẫn tiếp tục 
có hành vi bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, một bộ phận 
người dân và cán bộ chính 
quyền chưa phân biệt được 
trường hợp nào là bạo lực gia 
đình, trường hợp nào là mâu 
thuẫn, tranh chấp trong gia 
đình. Vì vậy, dù đã xảy ra bạo 
lực gia đình nhưng không ít vụ 
việc vẫn chỉ thực hiện hòa giải 
mà không thực hiện biện pháp 
xử lý để răn đe, giáo dục người 
có hành vi bạo lực. Việc không 
áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đối với những vụ bạo lực 
gia đình dẫn đến tình trạng 
bạo lực gia đình kéo dài và để 
lại hậu quả nghiêm trọng.

Mặt khác, hòa giải trong 
phòng, chống bạo lực gia đình 
không chỉ có Tổ hòa giải ở cơ 
sở thực hiện mà thành viên 
gia đình, dòng họ, cơ quan, 
tổ chức cũng có vai trò quan 

trọng trong hòa giải các mâu 
thuẫn, tranh chấp trong gia 
đình, thậm chí mâu thuẫn, 
tranh chấp đã thành bạo lực 
gia đình thì việc hòa giải vẫn 
cần thực hiện để phòng ngừa 
bạo lực chu kỳ tiếp theo. Song, 
việc hòa giải phải không được 
coi là biện pháp xử lý, người có 
hành vi bạo lực gia đình ở mức 
độ nào thì phải xử lý theo quy 
định của pháp luật tương ứng 
với hành vi đó. 

Ngoài ra, những người 
tham gia hòa giải, đặc biệt là 
các hòa giải viên của Tổ hòa 
giải ở cơ sở tuy đã đáp ứng tiêu 
chí theo quy định của pháp 
luật về hòa giải cơ sở nhưng 
vẫn chưa được bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật và bồi dưỡng 
chuyên sâu về phòng, chống 
bạo lực gia đình, nhạy cảm 
giới trong phòng, chống bạo 
lực gia đình.

Nguyên nhân chung được 
xác định là do Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình không 
quy định rõ những trường hợp 
thế nào thì được gọi là mâu 
thuẫn, tranh chấp trong gia 
đình và những trường hợp nào 
được coi là hành vi bạo lực gia 
đình. Cụ thể như sau:

- Khoản 2 Điều 1 định 
nghĩa nội hàm khái niệm bạo 
lực gia đình khá rộng nhưng 
tại khoản 1 Điều 2 chỉ quy định 
9 hành vi bạo lực gia đình. 
Trong thực tế, các hành vi 
bạo lực gia đình rất đa dạng. 

Nói cách khác, 9 hành vi bạo 
lực gia đình (tại khoản 1 Điều 
2) chưa thể hiện được đầy đủ 
nội hàm của khái niệm bạo 
lực gia đình. Quy định tại 
khoản 2 Điều 1 cũng như chưa 
phản ánh được hết thực tiễn 
đã và đang diễn ra. Điều này 
dẫn đến cách hiểu khác nhau 
về bạo lực gia đình cũng như 
nhận diện hành vi bạo lực gia 
đình, dẫn đến sự thiếu thống 
nhất khi thực hiện các biện 
pháp phòng, chống bạo lực gia 
đình ở các địa phương.

- Khoản 7 Điều 12 quy 
định không hòa giải các mâu 
thuẫn, tranh chấp khi “Vụ việc 
thuộc tội phạm hình sự, trừ 
trường hợp người bị hại yêu 
cầu không xử lý theo quy định 
của pháp luật hình sự; Vụ việc 
thuộc hành vi vi phạm pháp 
luật bị xử lý hành chính”. Song 
gia đình là đối tượng đặc thù 
nên cần thực hiện hòa giải 
ngay cả khi bạo lực đang diễn 
ra (Hòa giải ngăn chặn bạo lực 
gia đình tái diễn) và những 
vụ việc sau khi đã xử lý hành 
chính hoặc hình sự nhằm hạn 
chế tối đa những mẫu thuẫn 
giữa các thành viên gia đình 
để ngăn ngừa hành vi BLGĐ 
(chu kỳ sau) hoặc giữa những 
thành viên khác với nhau.

- Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình hiện hành chưa 
có quy định về tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ đối 
với các hòa giải viên thực hiện 
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hòa giải trong phòng, chống 
bạo lực gia đình. Thành viên 
tổ hòa giải trong phòng, chống 
bạo lực gia đình không chỉ là 
người hiểu biết pháp luật, có 
uy tín ở cộng đồng dân cư mà 
còn là người phải có những 
kiến thức về giới và phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

Để khắc phục những vấn 
đề bất cập trong Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình năm 
2007, thúc đẩy công tác phòng, 
ngừa bạo lực gia đình, góp 
phần bảo vệ người bị bạo lực, 
có biện pháp mạnh răn đe 
người gây ra bạo lực, công tác 
hòa giải trong bạo lực gia đình 
cần được chú trọng và nâng 
cao về chất lượng, góp phần 
củng cố niềm tin của người 
dân vào hệ thống chính trị - 
xã hội, nâng cao hiệu quả của 
công tác hòa giải thì cần thiết 
phải giải quyết một số vấn đề 
cơ bản sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các quy 
định để làm rõ các khái niệm 
liên quan đến bạo lực gia đình, 
phòng, chống bạo lực gia đình; 
quy định cụ thể về các nội 
dung liên quan đến công tác 
thông tin tuyên truyền trong 
phòng, chống bạo lực gia đình; 

2. Sửa đổi, bổ sung các quy 
định về thủ tục hành chính và 
điều kiện xử lý vụ việc bạo lực 
gia đình, các quy định về cấm 
tiếp xúc. Quy định rõ nội dung 

quản lý Nhà nước, trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức trong 
phòng, chống bạo lực gia đình 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả trong thực thi pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình;

3. Bổ sung các biện pháp 
đảm bảo để xây dựng và duy 
trì cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình;

4. Bổ sung quy định trách 
nhiệm của người đứng đầu 
các cơ quan, tổ chức và chính 
quyền địa phương đối với 
nhiệm vụ phòng, chống bạo 
lực gia đình;

5. Bổ sung các quy định 
nhằm tăng cường biện pháp và 
sự hiệu quả trong bảo vệ nạn 
nhân bạo lực gia đình và chất 
lượng hòa giải, tư vấn trong 
phòng, chống bạo lực gia đình.

Xuất phát từ những tác 
động tích cực của dự thảo 
chính sách nêu trên đối với 
kinh tế, xã hội, hệ thống pháp 
luật, vấn đề bảo đảm giới và thủ 
tục hành chính, dự thảo Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình 
(sửa đổi) đã quy định về vấn 
đề hòa giải trong phòng, chống 
bạo lực gia đình như sau:

Điều 20. Hòa giải trong 
phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Hoà giải trong phòng 
chống bạo lực gia đình là 
việc người tiến hành hoà giải 
hướng dẫn các bên tự nguyện 
giải quyết mâu thuẫn, tranh 

chấp để không làm phát sinh 
bạo lực gia đình hoặc chấm 
dứt bạo lực gia đình.

2. Việc hòa giải trong 
phòng, chống bạo lực gia đình 
phải bảo đảm các nguyên tắc 
sau đây:

a) Hòa giải trong phòng, 
chống bạo lực gia đình không 
thay thế biện pháp xử lý người 
có hành vi bạo lực gia đình;

b) Bảo đảm chủ động, kịp 
thời, kiên trì; kết hợp đồng bộ 
giữa xử lý hành vi bạo lực gia 
đình với hóa giải mâu thuẫn, 
tranh chấp trong gia đình;

c) Tôn trọng sự tự nguyện 
của các bên và bảo đảm an 
toàn của người bị bạo lực gia 
đình;

d) Phù hợp với chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước 
và truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc Việt Nam;

đ) Khách quan, bình đẳng, 
công minh, có lý, có tình và đúng 
theo quy định của pháp luật;

e) Bảo đảm bí mật thông 
tin về nhân thân của các bên 
tham gia;

g) Tôn trọng quyền, lợi ích 
hợp pháp của các thành viên 
gia đình; không xâm phạm lợi 
ích của Nhà nước.

Điều 21. Cá nhân, cơ quan, 
tổ chức tiến hành hòa giải

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức 
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tiến hành hoà giải bao gồm: gia 
đình, dòng họ; cơ quan, tổ chức; 
tổ hoà giải ở cơ sở.

2. Hòa giải do gia đình, 
dòng họ tiến hành:

a) Các thành viên gia 
đình, dòng họ có trách nhiệm 
thực hiện hòa giải mâu thuẫn, 
tranh chấp và hòa giải vụ việc 
bạo lực gia đình nhằm ngăn 
ngừa bạo lực gia đình phát 
sinh hoặc tái diễn;

b) Các thành viên gia 
đình, dòng họ khi thực hiện 
hòa giải nếu thấy cần thiết 
thì mời chức sắc tôn giáo, già 
làng, trưởng bản, người có uy 
tín trong cộng đồng dân cư, 
người thân của chủ thể có 
mâu thuẫn, tranh chấp, người 
trong cơ quan, tổ chức hoặc 
nhân viên công tác xã hội 
cùng tham gia.

3. Hòa giải do cơ quan, tổ 
chức tiến hành

a) Cơ quan, tổ chức có 
trách nhiệm hòa giải giữa 
người thuộc cơ quan, tổ chức 
với thành viên gia đình của 
họ khi có yêu cầu của thành 
viên gia đình; trường hợp cần 
thiết thì phối hợp với cơ quan, 
tổ chức ở địa phương để thực 
hiện hòa giải;

b) Người thuộc cơ quan 
tổ chức tiến hành hoà giải là 
người có kiến thức pháp luật, 
kỹ năng phòng, chống bạo lực 
gia đình.

4. Hòa giải do Tổ hòa giải ở 
cơ sở tiến hành

a) Tổ hòa giải ở cơ sở tiến 
hành hòa giải các mâu thuẫn, 
tranh chấp trong gia đình 
và các vi phạm pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình 
theo quy định của Luật Hòa 
giải ở cơ sở;

b) Tùy theo tính chất vụ 
việc bạo lực gia đình, Tổ hòa 
giải ở cơ sở có thể mời thêm cá 
nhân, tổ chức liên quan đến đối 
tượng hòa giải cùng tham gia;

c) Người thuộc tổ hoà giải 
ở cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn 
theo quy định tại Luật Hoà giải 
cơ sở.

5. Khuyến khích người 
được đào tạo về công tác xã 
hội, tâm lý, người có kinh 
nghiệm tham gia các hoạt 
động hòa giải phòng ngừa bạo 
lực gia đình.

Điều 22. Các loại hình hòa 
giải

1. Hòa giải ngăn ngừa bạo 
lực gia đình

a) Khi phát hiện mâu 
thuẫn, tranh chấp trong gia 
đình, các thành viên gia đình, 
dòng họ thực hiện hòa giải 
hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, 
Tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện 
hòa giải;

b) Tổ hòa giải ở cơ sở thực 
hiện hòa giải mâu thuẫn, tranh 
chấp trong gia đình khi có đề 

nghị của thành viên gia đình, 
dòng họ hoặc của cơ quan, tổ 
chức hoặc của hòa giải viên 
chứng kiến hoặc biết vụ việc 
thuộc phạm vi hòa giải theo 
quy định của pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở.

2. Hòa giải ngăn chặn bạo 
lực gia đình tiếp diễn

Khi phát hiện hành vi bạo 
lực gia đình, các thành viên gia 
đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức 
có liên quan đến người có hành 
vi bạo lực và người bị bạo lực 
gia đình tiến hành hòa giải để 
ngăn chặn hành vi bạo lực gia 
đình tiếp diễn, đồng thời báo 
tin cho Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã để xử lý theo quy 
định pháp luật hiện hành.

3. Hòa giải sau khi người 
có hành vi bạo lực gia đình 
đã bị xử lý theo quy định của 
pháp luật

Trường hợp người có 
hành vi bạo lực gia đình đã bị 
xử lý theo quy định pháp luật 
nhưng các mâu thuẫn, tranh 
chấp trong gia đình chưa được 
hóa giải thì các thành viên gia 
đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức 
có liên quan đến người có 
hành vi bạo lực gia đình hoặc 
người bị bạo lực gia đình thực 
hiện hòa giải để hóa giải các 
mâu thuẫn, tranh chấp nhằm 
ngăn chặn hành vi bạo lực gia 
đình tái diễn./.

Hà Phương
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Những điều cần làm
 TRƯỚC KHI SỔ HỘ KHẨU GIẤY CHÍNH THỨC 

BỊ “KHAI TỬ” VÀO CUỐI NĂM 2022

Năm 2022 là năm 
cuối cùng mà sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú 

còn giá trị sử dụng. Vậy người 
dân cần làm gì trước mốc thời 
gian này?

1. Thời điểm sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú chính thức hết giá 
trị sử dụng

Theo khoản 3 Điều 38 của 
Luật Cư trú 2019 (có hiệu lực từ 
ngày 01/07/2021), thì:

- Từ ngày 1/7/2021:

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã 
được cấp vẫn được sử dụng

Không cấp mới Sổ hộ 
khẩu, Sổ tạm trú

Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú trong các trường hợp 
có thay đổi thông tin.

- Từ ngày 1/1/2023:

Toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú không còn giá trị sử dụng.

Theo đó, sổ hộ khẩu, sổ 
tạm trú đã được cấp cho người 
dân sẽ chỉ còn được sử dụng 
đến ngày 31/12/2022. Từ ngày 
01/01/2023 mới là thời điểm 
chính thức "khai tử" sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú.

2. Đi làm Căn cước công 
dân gắn chip

Tại khoản 1 Điều 37 Luật 
Cư trú 2020 quy định những 
thông tin liên quan về cư trú 
của công dân đều được cập 
nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư.

Điều 12 Luật Căn cước 
công dân 2014 quy định số 
định danh cá nhân được xác 
lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư dùng để kết nối, 
cập nhật, chia sẻ, khai thác 
thông tin của công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư và các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành. Số định danh cá nhân 
(12 số) cũng chính là số thẻ 
căn cước công dân. Khi công 
dân thực hiện các thủ tục 
hành chính có thể xuất trình 
thẻ căn cước công dân để lấy 
thông tin về cư trú và những 
thông tin khác trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, Cảnh sát quản lý 
cư trú sẽ 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. Vì thế, 

nếu công dân đang sử dụng 
chứng minh nhân dân 9 số, 
tức là chưa biết mã định danh 
cá nhân của mình, sẽ rất khó 
khăn trong việc xin thông tin 
về cư trú. Nếu công dân chưa 
có chứng minh nhân dân gắn 
chip, cần nhanh chóng đi làm 
ngay nhằm tạo thuận lợi khi 
thực hiện các thủ tục hành 
chính khi sổ hộ khẩu giấy 
chính thức bị xóa bỏ.

3. Cập nhật thông tin vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư

Tại khoản 3 Điều 38 Luật 
Cư trú 2020, khi công dân thực 
hiện các thủ tục đăng ký cư 
trú dẫn đến thay đổi thông tin 
trong sổ hộ khẩu thì cơ quan 
đăng ký cư trú có trách nhiệm 
thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, 
thực hiện điều chỉnh, cập nhật 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
về dân cư và không cấp mới, 
cấp lại sổ hộ khẩu. Khi sổ hộ 
khẩu bị thu hồi, các thông tin 
cư trú của công dân được cập 
nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư.

(Xem tiếp trang 32)
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UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC 
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 10 NĂM NGÀY PHÁP 
LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH HƯNG YÊN

Hoạt động tổ chức 
Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam được 
triển khai từ 09/11/2013. Qua 
10 năm triển khai thực hiện, 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã thu hút sự tham gia, quan 
tâm của toàn xã hội, được các 
ngành, đoàn thể, địa phương 
và đông đảo Nhân dân trong 
tỉnh tích cực hưởng ứng, thực 
hiện nghiêm túc, góp phần 
khơi dậy ý thức trách nhiệm 
công dân, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật, xây dựng 
lối sống, làm việc theo pháp 
luật, nâng cao hiệu quả xây 
dựng, thi hành và bảo vệ pháp 
luật trong xã hội.

 Để việc triển khai các 
hoạt động hưởng ứng 10 năm 
Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp 
tục được thực hiện sâu rộng, 
ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 140/KH-UBND tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng 10 năm 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
Theo đó, Kế hoạch đã bám sát 
các nhiệm vụ chính trị trong 
các lĩnh vực công tác của Bộ, 
ngành Tư pháp năm 2022; bảo 
đảm tính đồng bộ, thống nhất, 
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả 
và an toàn về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 theo quy 
định. Các hoạt động hưởng 
ứng 10 năm Ngày Pháp luật 
Việt Nam được tổ chức thường 
xuyên, liên tục trong cả năm, 
tập trung vào 02 tháng cao 
điểm là tháng 10 và thàng 11 
năm 2022. 

1. Khẩu hiệu

 Căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ, lĩnh vực quản lý và tình 
hình thực tế, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương chủ động lựa 
chọn khẩu hiệu tuyên truyền, 
phổ biến về Ngày pháp luật 
Việt Nam trong tháng cao 
điểm; tham khảo và sử dụng 

một số khẩu hiệu tại chuyên 
mục  “Hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”  trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Tư 
pháp hoặc trên Trang thông 
tin điện tử Sở Tư pháp.

2. Nội dung thực hiện 
gồm các hoạt động

 Tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật 
Việt Nam gắn với tổng kết 10 
năm thực hiện Luật PBGDPL; 
tổ chức phổ biến nội dung cơ 
bản của các luật, pháp lệnh, 
văn bản mới ban hành có hiệu 
lực năm 2021, 2022; các nội 
dung đã được xác định trong 
Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 
06/10/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/
TU ngày 16/12/2021 của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên 
về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác phổ biến, 
giáo dục  pháp luật, nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, nhân dân; các vấn 
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đề gắn với nhiệm vụ trọng 
tâm của cơ quan, đơn vị, địa 
phương; những vấn đề nóng 
trên địa bàn được dư luận xã 
hội quan tâm; tập trung phổ 
biến những vấn đề dư luận, xã 
hội quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội, trọng 
tâm là lĩnh vực: phòng, chống 
tham nhũng; phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật; 
cải cách hành chính, bảo vệ 
môi trường; đất đai; an ninh 
mạng; chế độ, chính sách đối 
với người lao động...; kịp thời 
biểu dương, khen thưởng, 
thông tin, phản ánh, lan tỏa, 
tôn vinh gương sáng, các nhân 
tố tích cực, gương người tốt, 
việc tốt trong xây dựng, thực 
hiện và bảo vệ pháp luật; phê 
phán, đấu tranh với các hành 
vi vi phạm pháp luật hoặc lệch 
chuẩn xã hội, góp phần củng 
cố niềm tin, tạo sự đồng thuận 
trong xã hội; tổ chức thực hiện 
có hiệu quả Đề án  “Tổ chức 
truyền thông chính sách có 
tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật giai đoạn 
2022 - 2027”  theo Quyết định 
số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 
của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hình thức thực hiện

  Căn cứ tình hình, điều 
kiện thực tế, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương chủ động lựa 

chọn hình thức tổ chức Ngày 
Pháp luật Việt Nam phù hợp 
với tình hình, yêu cầu  thực 
tế đảm bảo hiệu quả, thiết 
thực, gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao. 
Chú trọng đổi mới, sáng tạo, 
đa dạng hóa các hình thức 
hưởng ứng linh hoạt, tạo sức 
lan tỏa sâu rộng, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, 
tăng cường xã hội hóa trong 
thực hiện, tập trung vào một 
số hoạt động như triển khai 
các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng, Cổng/Trang thông tin 
điện tử và hệ thống loa truyền 
thanh cơ sở, mạng viễn thông, 
mạng xã hội; thông qua các 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật, 
tọa đàm giao lưu, đối thoại 
chính sách, pháp luật; lồng 
ghép trong các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao hoặc 
các hình thức khác; thực hiện 
tuyên truyền cổ động trực 
quan về Ngày Pháp luật Việt 
Nam qua hệ thống áp phích, 
băng rôn, cờ phướn trong các 
cơ quan, đơn vị, địa phương và 
trên các tuyến đường chính, 
tổ dân phố, khu dân cư; lồng 
ghép các hoạt động hưởng 
ứng Ngày pháp luật Việt Nam 
với việc thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”; tổ 
chức hội nghị/hội thảo/tọa 
đàm về tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật; tôn vinh tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác xây dựng, 
thi hành,  bảo vệ, chấp hành 
Hiến pháp, pháp luật và tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật giai đoạn 2012 - 2022; phát 
hiện nhân rộng gương người 
tốt, việc tốt, mô hình hay, cách 
làm mới, hiệu quả phù hợp với 
điều kiện, tình hình thực tiễn 
và yêu cầu nhiệm vụ chính trị 
của ngành, địa phương.

Sở Tư pháp- cơ quan 
Thường trực Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật tỉnh tham mưu UBND 
tỉnh hướng dẫn tổ chức triển 
khai các hoạt động hưởng ứng 
10 năm Ngày Pháp luật Việt 
Nam, trong đó tập trung vào 
một số hoạt động chính như 
tổ chức mít tinh, tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, biên soạn tài liệu, 
thiết kế các băng rôn, khẩu 
hiệu tuyên truyền để các địa 
phương thực hiện thống nhất 
trên địa bàn tỉnh. Phát động 
phong trào thi đua tổng kết 10 
năm Ngày Pháp luật Việt Nam 
và đề xuất khen thưởng đối với 
các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong 10 năm 
triển khai thực hiện./.

Vương Thị Tuyến
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CHÍNH SÁCH NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC 
TỪ THÁNG 8/2022

1. Cung cấp thông tin 
và dịch vụ công trực tuyến 
của cơ quan nhà nước trên 
môi trường mạng từ ngày 
15/8/2022

Nghị định số 42/2022/NĐ-
CP ngày 24/6/2022 của Chính 
phủ quy định về việc cung 
cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến của cơ quan nhà 
nước trên môi trường mạng. 
Theo đó, Nghị định quy định 
cơ quan nhà nước công khai 
trên môi trường mạng các 
thông tin cho tổ chức, cá nhân 
theo quy định của Luật Tiếp 
cận thông tin, Luật Công nghệ 
thông tin, phải bảo đảm cung 
cấp các thông tin như sau: Văn 
bản quy phạm pháp luật và 
văn bản quản lý hành chính 
thuộc thẩm quyền ban hành 
hoặc được giao chủ trì soạn 
thảo, trong đó nêu rõ: hình 
thức văn bản, thẩm quyền 
ban hành, số ký hiệu, ngày 
ban hành, ngày hiệu lực, trích 
yếu, tệp văn bản cho phép tải 
về, cung cấp công cụ tìm kiếm 
văn bản. Thủ tục hành chính, 
dịch vụ công trực tuyến, quy 
trình giải quyết công việc của 
cơ quan nhà nước tuân thủ 
các quy định của pháp luật, 

bảo đảm thống nhất, tích hợp 
từ cổng Dịch vụ công quốc gia, 
cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp 
tỉnh. Thông tin về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ 
quan và của đơn vị trực thuộc; 
địa chỉ, số điện thoại, số fax, 
địa chỉ thư điện tử của cơ quan 
nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn 
vị công tác, số điện thoại, địa 
chỉ thư điện tử chính thức của 
cán bộ, công chức làm đầu mối 
liên hệ;…

2. UBND cấp xã được giao 
tài sản kết cấu hạ tầng cấp 
nước sạch nông thôn từ ngày 
08/8/2022

Nghị định số 43/2022/NĐ-
CP ngày 24/6/2022 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử 
dụng và khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng cấp nước sạch. 
Theo đó, đối tượng được giao 
tài sản kết cấu hạ tầng cấp 
nước sạch nông thôn tập trung 
gồm: Đơn vị sự nghiệp công 
lập có chức năng cấp nước 
sạch; Ủy ban nhân dân cấp xã; 
Doanh nghiệp nhà nước, công 
ty cổ phần có vốn nhà nước 
(sau đây gọi là doanh nghiệp 
có vốn nhà nước) có chức 

năng sản xuất, kinh doanh 
nước sạch theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, pháp luật 
về doanh nghiệp, pháp luật 
về sản xuất, kinh doanh nước 
sạch; Cơ quan chuyên môn về 
cấp nước sạch.

3. Hình thức khai thác và 
sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở 
và thị trường bất động sản từ 
ngày 15/8/2022

Theo Nghị định số 
44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 
của Chính phủ quy định về xây 
dựng, quản lý và sử dụng hệ 
thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản có hiệu 
lực , việc khai thác và sử dụng 
thông tin, dữ liệu nhà ở và thị 
trường bất động sản phải tuân 
thủ quy định của pháp luật 
về tiếp cận thông tin và các 
pháp luật khác có liên quan. 
Có 3 hình thức khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và 
thị trường bất động sản gồm:

- Qua Cổng thông tin của 
hệ thống thông tin về nhà ở và 
thị trường bất động sản (http://
www.batđongsan.xaydung.
gov.vn); cổng thông tin điện tử 
của Sở Xây dựng.

- Thông qua phiếu yêu cầu 



Bản tin Tư Pháp Hưng Yên

Phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 78- 2022

21

hoặc văn bản yêu cầu.

- Bằng hợp đồng giữa cơ 
quan quản lý hệ thống thông 
tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản và bên khai thác, sử 
dụng dữ liệu về nhà ở và thị 
trường bất động sản theo quy 
định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu đăng ký cấp quyền khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 
về nhà ở và thị trường bất động 
sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ 
quan, đơn vị được giao quản lý, 
cung cấp thông tin, dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động 
sản theo các hình thức sau: 
Nộp trực tiếp theo hình thức 
văn bản cho Bên cung cấp; Gửi 
qua đường công văn,  fax, bưu 
điện; Đăng ký trực tuyến trên 
trang thông tin điện tử của 
Bên cung cấp. Trong thời hạn 
không quá 07 ngày làm việc kể 
từ khi nhận được yêu cầu, Bên 
cung cấp xem xét cấp quyền 
truy cập quyền khai thác, sử 
dụng thông tin, dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất động 
sản hợp lệ; trường hợp từ chối 
cung cấp quyền khai thác, sử 
dụng, Bên cung cấp phải trả lời 
nêu rõ lý do.

4. Hộ dân không phân loại 
rác bị xử phạt đến một triệu 
đồng từ ngày 25/8/2022

Nghị định số 45/2022/NĐ-
CP  ngày 7/7/2022 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường , hộ gia 
đình, cá nhân không phân loại 
hoặc không sử dụng bao bì 
chứa chất thải rắn sinh hoạt 
đúng quy định sẽ bị phạt từ 0,5 
đến một triệu đồng. Chủ dự án 
đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý 
khu đô thị, chung cư, tòa nhà 
văn phòng bị phạt từ 200 đến 
250 triệu đồng nếu không bố trí 
thiết bị, phương tiện, địa điểm 
để phân loại rác tại nguồn, thu 
gom, lưu giữ chất thải rắn sinh 
hoạt. Mức phạt từ 250 đến 300 
triệu đồng sẽ được áp dụng 
với hành vi không tổ chức thu 
gom chất thải từ hộ gia đình, 
cá nhân; không bố trí điểm tập 
kết chất thải rắn sinh hoạt phù 
hợp trong khuôn viên của dự 
án đầu tư. Người đốt phụ phẩm 
cây trồng ngoài trời, cạnh khu 
dân cư, sân bay, tuyến giao 
thông chính, bị phạt 2,5 đến 3 
triệu đồng.

Quy định cụ thể về phân 
loại rác sẽ do UBND các tỉnh, 
thành phố ban hành tùy theo 
tình hình thực tế của từng địa 
phương.

5. Từ ngày 15/8/2022, 
lương viên chức thư viện cao 
nhất 11,25 triệu đồng

Thông tư số 02/2022/TT-
BVHTTDL ngày 01/7/2022, của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể 
thao và Du lịch quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức 
chuyên ngành thư viện. Cụ thể, 
chức danh nghề nghiệp thư 
viện viên hạng I được áp dụng 
ngạch lương của viên chức 
loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ 
số lương 5,75 đến hệ số lương 
7,55. Tương tự, hạng II từ hệ 
số lương 4,00 đến hệ số lương 
6,38; hạng III từ hệ số lương 
2,34 đến hệ số lương 4,98; hạng 
IV từ hệ số lương 1,86 đến hệ 
số lương 4,06. Như vậy, kể từ 
ngày Thông tư 02 có hiệu lực, 
viên chức chuyên ngành thư 
viện lương cao nhất là hơn 11 
triệu đồng (tương đương hệ số 
lương 7,55).

6. Hộ nghèo, hộ cận nghèo 
được hỗ trợ 40 triệu đồng 
để xây mới nhà ở từ ngày 
15/8/2022

Thông tư số 01/2022/TT-
BXD ngày 30/6/2022, của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
trên địa bàn các huyện nghèo 
thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021-2025. Hộ nghèo, 
hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà 
ở thuộc một trong các trường 
hợp sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo 
chưa có nhà ở hoặc nhà ở 
thuộc loại không bền chắc 
(trong ba kết cấu chính là nền 
- móng, khung - tường, mái thì 
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có ít nhất hai kết cấu được làm 
bằng vật liệu không bền chắc).

- Diện tích nhà ở bình 
quân đầu người của hộ nghèo, 
hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

- Chưa được hỗ trợ nhà 
ở từ các chương trình, đề án, 
chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước, các tổ chức chính trị - xã 
hội hoặc tổ chức xã hội khác.

7. Giảm lệ phí cấp giấy 
chứng nhận kiểm định xe cơ 
giới từ 01/8/2022

Thông tư số  36/2022/TT-
BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số  199/2016/TT-BTC  về thu 
nộp lệ phí cấp giấy chứng 
nhận bảo đảm chất lượng, an 
toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 
bị, phương tiện giao thông vận 
tải có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn. Lệ phí cấp Giấy chứng 
nhận thẩm định thiết kế xe 
cơ giới; Giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường cấp cho xe cơ 
giới, linh kiện, thiết bị, xe máy 
chuyên dùng, xe bốn bánh có 
gắn động cơ, xe đạp điện; Giấy 
chứng nhận kiểm định an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng được giảm 
từ 50.000 đồng/giấy xuống 
còn 40.000 đồng/giấy. Riêng 
Giấy chứng nhận cấp cho xe ô 
tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao 
gồm xe cứu thương) giảm từ 

100.000 đồng/giấy xuống còn 
90.000 đồng/giấy.

8. Quy định mới về lãi 
suất rút trước hạn tiền gửi từ 
ngày 01/8/2022

Thông tư số 04/2022/TT-
NHNN ngày 16/6/2022 của 
Ngân hàng Nhà nước quy định 
về việc áp dụng lãi suất rút 
trước hạn tiền gửi tại tổ chức 
tín dụng (TCTD), chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. Quy 
định lãi suất rút trước hạn 
tiền gửi trong trường hợp rút 
trước hạn toàn bộ tiền gửi và 
rút trước hạn một phần tiền 
gửi. Có 4 hình thức tiền gửi 
rút trước hạn gồm: Tiền gửi 
tiết kiệm  có kỳ hạn; Tiền gửi 
có kỳ hạn; Chứng chỉ tiền 
gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái 
phiếu  do TCTD phát hành và 
các hình thức nhận tiền gửi 
có kỳ hạn khác theo quy định 
tại Luật Các TCTD. Trường 
hợp khách hàng rút trước hạn 
toàn bộ tiền gửi, TCTD áp dụng 
mức lãi suất tối đa bằng mức 
lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 
thấp nhất của TCTD đó theo 
đối tượng khách hàng và/hoặc 
theo loại đồng tiền đã gửi tại 
thời điểm khách hàng rút trước 
hạn tiền gửi. Trong trường hợp 
khách hàng rút trước hạn một 
phần tiền gửi. Đối với phần 
tiền gửi rút trước hạn, TCTD áp 
dụng mức lãi suất tối đa bằng 
mức lãi suất tiền gửi không 
kỳ hạn thấp nhất của TCTD 

đó theo đối tượng khách hàng 
và/hoặc theo loại đồng tiền đã 
gửi tại thời điểm khách hàng 
rút trước hạn tiền gửi. Đối với 
phần tiền gửi còn lại, TCTD 
áp dụng mức lãi suất đang áp 
dụng đối với khoản tiền gửi 
mà khách hàng rút trước hạn 
một phần.

9. Thu phí không dừng 
trên toàn bộ cao tốc từ ngày 
01/8/2022 

Thông báo số 186/TB-
VPCP ngày 27/6/2022 của Văn 
phòng Chính phủ về  kết luận 
của Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Văn Thành  triển khai hệ 
thống thu phí điện tử không 
dừng, tất cả các tuyến cao tốc 
trên cả nước đồng loạt bỏ hình 
thức thu phí thủ công, chuyển 
sang thu phí tự động không 
dừng (ETC) theo yêu cầu 
của Chính phủ. Phương tiện 
không dán hoặc chưa dán thẻ 
đầu cuối (thẻ thu phí tự động) 
thì sẽ không được đi qua trạm 
thu phí không dừng. Vì vậy, 
nếu muốn di chuyển trên các 
tuyến cao tốc, các phương tiện 
phải dán đăng ký tài khoản và 
dán thẻ thu phí không dừng 
VETC hoặc Epass.

10. Thuê bao mới phải xác 
thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư từ ngày 01/8/2022 

Thuê bao di động mới 
phát sinh phải thực hiện xác 
thực với Cơ sở dữ liệu quốc 



Bản tin Tư Pháp Hưng Yên

Phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 78- 2022

23

gia về dân cư là nội dung đề 
cập tại  Thông báo 174/TB-
VPCP ngày 15/6/2022 kết luận 
của Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam tại cuộc họp về kết nối 
thông tin thuê bao (trừ thông 
tin mật) với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý, giải 
quyết tình trạng sử dụng Sim 
rác. Việc xác thực phải thực 

hiện đồng bộ, bình đẳng giữa 
các nhà mạng, bảo vệ an toàn 
dữ liệu, không ảnh hưởng tới 
kinh doanh của các nhà mạng 
và sự riêng tư của thuê bao.

Bộ Công an chủ trì, phối 
hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông, cùng các doanh 
nghiệp viễn thông thống nhất 
quy trình thực hiện cấp số thuê 
bao mới; rà soát cơ sở pháp lý 

và lựa chọn các giải pháp. Bộ 
Thông tin và Truyền thông 
chỉ đạo các doanh nghiệp 
viễn thông di động bảo đảm 
hạ tầng công nghệ thông tin, 
an toàn thông tin thực hiện 
kết nối Cơ sở dữ liệu thông tin 
thuê bao tập trung của doanh 
nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư...

Hà Khánh

UBND cấp xã trong thời hạn 
ít nhất 05 ngày, đăng tải trên 
Cổng/Trang thông tin điện 
tử trong thời hạn ít nhất 05 
ngày hoặc thông báo trên Đài 
truyền thanh cấp xã (nếu có) 
ít nhất 03 lần trong thời hạn ít 
nhất 05 ngày.

- Tổng hợp, tiếp thu, giải 
trình đầy đủ, khách quan ý 
kiến của Nhân dân, kiến nghị 
phản ánh của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân (nếu có) về báo cáo 
đánh giá kết quả đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật, bảng tổng 
hợp điểm số các tiêu chí, chỉ 
tiêu và các vấn đề khác có liên 
quan.

- Tổ chức cuộc họp xem 
xét, đánh giá, thống nhất kết 
quả đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật của xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp xã gửi hồ sơ đề 

nghị công nhận đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật đến Phòng Tư 
pháp cấp huyện trước ngày 01 
tháng 01 của năm liền kề sau 
năm đánh giá.

2. Bước 2

 UBND cấp huyện tổ chức 
đánh giá, xem xét, quyết định 
công nhận xã, phường thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
theo quy trình:

- Phòng Tư pháp tiếp nhận, 
rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị 
công nhận xã, phường thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tổ chức cuộc họp Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp 
luật hoặc lấy ý kiến bằng văn 
bản của các thành viên Hội 
đồng.

- Căn cứ vào kết quả tư 
vấn, thẩm định của Hội đồng 

đánh giá tiếp cận pháp luật, 
Phòng Tư pháp hoàn thiện 
hồ sơ và trình Chủ tịch UBND 
cấp huyện xem xét, quyết định 
công nhận xã, phường thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Chủ tịch UBND cấp 
huyện xem xét, quyết định 
công nhận xã, phường thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
và công bố kết quả xã, phường 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật trước ngày 10 tháng 
02 của năm liền kề sau năm 
đánh giá.

Các tiêu chí, chỉ tiêu và 
quy trình đánh giá, công nhận 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật trên được 
thực hiện từ ngày 01/01/2022.

 Đào Cẩm Nhung

TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU VÀ QUY TRÌNH...  (Tiếp theo trang  12)
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GIẢI ĐÁP 
TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ

Tình huống 1: Vợ 
chồng tôi có hộ 
khẩu thường trú 

tại thành phố Hưng Yên. Vợ 
chồng tôi mua một căn hộ tại 
quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội. Hiện vợ chồng tôi đã 
làm xong thủ tục cấp giấy 
chứng  nhận quyền sở hữu 
căn hộ đứng tên vợ, chồng tôi. 
Dự kiến trong thời gian tới, 
chúng tôi sẽ chuyển về đây 
sinh sống. Xin hỏi, điều kiện, 
hồ sơ, thủ tục để vợ chồng tôi 
đăng ký thường trú tại căn hộ 
mới như thế nào?

Trả lời:

Luật Cư trú năm 2020 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/07/2021 đã bỏ các quy 
định riêng về điều kiện đăng 
ký thường trú tại thành phố 
trực thuộc Trung ương, tức là 
không có quy định riêng về 
điều kiện đăng ký thường trú 
tại thành phố trực thuộc Trung 
ương, đồng thời cũng bãi bỏ 
khoản 3, 4 Điều 19 Luật Thủ đô 
số 25/2012/QH13 quy định về 
điều kiện đăng ký thường trú 
riêng ở nội thành Hà Nội. Do 
đó, từ ngày 01/7/2021 việc đăng 
ký thường trú tại nội thành Hà 
Nội cũng thực hiện như tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương không có sự phân 
biệt và được áp dụng chung, 
thống nhất trên toàn quốc.

Theo khoản 1 Điều 20 Luật 
Cư trú năm 2020 quy định về 
điều kiện đăng ký thường trú 
thì công dân có chỗ ở hợp 
pháp thuộc quyền sở hữu của 
mình thì được đăng ký thường 
trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Theo khoản 1 Điều 2 của 
Luật Cư trú năm 2020 thì 
“chỗ ở hợp pháp” là nơi được 
sử dụng để sinh sống, thuộc 
quyền sở hữu hoặc quyền sử 
dụng của công dân, bao gồm 
nhà ở, tàu, thuyền, phương 
tiện khác có khả năng di 
chuyển hoặc chỗ ở khác theo 
quy định của pháp luật.

Vợ chồng bạn đã có chỗ 
ở hợp pháp là căn hộ thuộc 
quyền sở hữu tại quận Thanh 
Xuân, Hà Nội. Theo quy định 
tại khoản 1 Điều 20 Luật Cư 
trú năm 2020, vợ chồng bạn 
đã đáp ứng đủ điều kiện đăng 
ký thường trú tại căn hộ thuộc 
quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại khoản 1 Điều 21 Luật 
Cư trú năm 2020 quy định Hồ 
sơ đăng ký thường trú đối với 

người quy định tại khoản 1 Điều 
20 của Luật Cư trú bao gồm:

 a) Tờ khai thay đổi thông 
tin cư trú.

 b) Giấy tờ, tài liệu chứng 
minh việc sở hữu chỗ ở hợp 
pháp.

Tại điểm a khoản 1 Điều 5 
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP 
quy định giấy tờ, tài liệu chứng 
nhận về quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà hoặc tài sản 
gắn liền với đất do cơ quan có 
thẩm quyền cấp (trong đó có 
thông tin về nhà ở).

Như vậy, để làm thủ tục 
đăng ký thường trú tại nơi ở 
mới tại căn hộ quận Thanh 
Xuân, Hà Nội, vợ chồng bạn 
cần chuẩn bị hồ sơ là tờ khai 
thay đổi thông tin cư trú và 
giấy chứng nhận quyền sở 
hữu căn hộ để làm thủ tục 
đăng ký thường trú. Thủ tục 
đăng ký thường trú được thực 
hiện theo quy định tại Điều 22 
Luật Cư trú năm 2020 quy định 
về thủ tục đăng ký thường trú 
cụ thể như sau:

 1. Người đăng ký thường 
trú nộp hồ sơ đăng ký thường 
trú đến cơ quan đăng ký cư trú 
nơi mình cư trú.
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2. Khi tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký thường trú, cơ quan 
đăng ký cư trú kiểm tra và 
cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho 
người đăng ký; trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn 
người đăng ký bổ sung hồ sơ.

 3. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan 
đăng ký cư trú có trách nhiệm 
thẩm định, cập nhật thông 
tin về nơi thường trú mới của 
người đăng ký vào Cơ sở dữ 
liệu về cư trú và thông báo cho 
người đăng ký về việc đã cập 
nhật thông tin đăng ký thường 
trú; trường hợp từ chối đăng ký 
thì phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

4. Người đã đăng ký 
thường trú mà chuyển đến 
chỗ ở hợp pháp khác và đủ 
điều kiện đăng ký thường trú 
thì có trách nhiệm đăng ký 
thường trú tại nơi ở mới theo 
quy định của Luật Cư trú trong 
thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
đủ điều kiện đăng ký. 

Tình huống 2: Gia đình 
tôi sống trong một căn nhà có 
tám thành viên gồm bố mẹ tôi 
(bố là chủ hộ), vợ chồng anh 
trai, vợ chồng tôi và hai cháu 
(con của vợ chồng anh trai 
và của vợ chồng tôi). Vì nhân 
khẩu đông và sử dụng chung 
một Sổ hộ khẩu nên rất bất 
tiện cho anh em tôi khi có việc 
cần giải quyết liên quan đến 
Sổ hộ khẩu. Hai cặp vợ chồng 

anh em chúng tôi muốn tách 
riêng thành hai hộ nhưng vẫn 
ở chung cùng một chỗ ở với bố 
mẹ tôi thì có được không? Thủ 
tục tách hộ trong trường hợp 
này như thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 1 Điều 25 Luật 
Cư trú năm 2020 quy định về 
tách hộ như sau:

Thành viên hộ gia đình 
được tách hộ để đăng ký 
thường trú tại cùng một chỗ ở 
hợp pháp khi đáp ứng các điều 
kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ; trường hợp có 
nhiều thành viên cùng đăng 
ký tách hộ để lập thành một 
hộ gia đình mới thì trong số 
các thành viên đó có ít nhất 
một người có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ. 

b) Được chủ hộ, chủ sở 
hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, 
trừ trường hợp thành viên hộ 
gia đình đăng ký tách hộ là 
vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn 
được cùng sử dụng chỗ ở hợp 
pháp đó. 

c) Nơi thường trú của hộ 
gia đình không thuộc trường 
hợp quy định tại Điều 23 của 
Luật Cư trú.

Tại Điều 23 Luật Cư trú 
năm 2020 quy định địa điểm 
không được đăng ký thường 
trú mới như sau:

1. Chỗ ở nằm trong địa 
điểm cấm, khu vực cấm xây 

dựng hoặc lấn, chiếm hành 
lang bảo vệ quốc phòng, an 
ninh, giao thông, thủy lợi, đê 
điều, năng lượng, mốc giới 
bảo vệ công trình hạ tầng kỹ 
thuật, di tích lịch sử - văn hóa 
đã được xếp hạng, khu vực đã 
được cảnh báo về nguy cơ lở 
đất, lũ quét, lũ ống và khu vực 
bảo vệ công trình khác theo 
quy định của pháp luật. 

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện 
tích nhà ở nằm trên đất lấn, 
chiếm trái phép hoặc chỗ ở 
xây dựng trên diện tích đất 
không đủ điều kiện xây dựng 
theo quy định của pháp luật. 

3. Chỗ ở đã có quyết định 
thu hồi đất và quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; 
chỗ ở là nhà ở mà một phần 
hoặc toàn bộ diện tích nhà ở 
đang có tranh chấp, khiếu nại 
liên quan đến quyền sở hữu, 
quyền sử dụng nhưng chưa 
được giải quyết theo quy định 
của pháp luật. 

4. Chỗ ở bị tịch thu theo 
quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; phương 
tiện được dùng làm nơi đăng 
ký thường trú đã bị xóa đăng 
ký phương tiện hoặc không 
có giấy chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật. 

5. Chỗ ở là nhà ở đã có 
quyết định phá dỡ của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.



Phổ biến, giáo dục pháp luật Số 78 - 2022

26 Bản tin Tư Pháp Hưng Yên

Như vậy, hai cặp vợ chồng 
anh em bạn đã lập gia đình, 
có đủ năng lực hành vi dân 
sự, được chủ hộ (bố) và chủ sở 
hữu căn nhà đang ở đồng ý và 
căn nhà không thuộc địa điểm 
không được đăng ký thường 
trú mới theo quy định tại Điều 
23 Luật Cư trú năm 2020 nêu 
trên thì hai cặp vợ chồng anh 
em bạn sẽ được tách hộ cùng 
chỗ ở tại địa chỉ căn nhà đã 
đăng ký hộ khẩu thường trú.

 Hồ sơ, thủ tục tách hộ 
thực hiện theo quy định tại 
khoản 2, 3 Điều 25 Luật Cư trú 
năm 2020. Cụ thể như sau:  

- Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ 
khai thay đổi thông tin cư trú, 
trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý 
cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở 
hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường 
hợp đã có ý kiến đồng ý bằng 
văn bản.

 Trường hợp tách hộ sau ly 
hôn quy định tại điểm b khoản 
1 Điều này thì hồ sơ tách hộ bao 
gồm tờ khai thay đổi thông tin 
cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng 
minh việc ly hôn và việc tiếp 
tục được sử dụng chỗ ở hợp 
pháp đó. 

- Thủ tục tách hộ được 
thực hiện như sau: 

a) Người đăng ký tách hộ 
nộp hồ sơ quy định tại khoản 
2 Điều này đến cơ quan đăng 
ký cư trú;

 b) Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan 
đăng ký cư trú có trách nhiệm 
thẩm định, cập nhật thông tin 
về hộ gia đình liên quan đến 
việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu 
về cư trú và thông báo cho 
người đăng ký về việc đã cập 
nhật thông tin; trường hợp từ 
chối giải quyết tách hộ thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do. 

Tình huống 3: Chị gái 
tôi có hộ khẩu thường trú 
tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 
Yên. Chị tôi lấy chồng người 
Úc. Chị tôi đã hoàn tất thủ tục 
và đã sang Úc định cư theo 
chồng. Xin hỏi trương trường 
hợp này chị gái tôi có bị xóa 
đăng ký thường trú không? 

Trả lời: 

Tại Điều 24 Luật Cư trú 
năm 2020 quy định việc xóa 
đăng ký thường trú như sau: 

1. Người thuộc một trong 
các trường hợp sau đây thì bị 
xóa đăng ký thường trú: 

a) Chết; có quyết định của 
Tòa án tuyên bố mất tích hoặc 
đã chết; 

b) Ra nước ngoài để định cư; 

c) Đã có quyết định hủy bỏ 
đăng ký thường trú quy định 
tại Điều 35 của Luật Cư trú;

 d) Vắng mặt liên tục tại 
nơi thường trú từ 12 tháng trở 
lên mà không đăng ký tạm 
trú tại chỗ ở khác hoặc không 
khai báo tạm vắng, trừ trường 
hợp xuất cảnh ra nước ngoài 

nhưng không phải để định cư 
hoặc trường hợp đang chấp 
hành án phạt tù, chấp hành 
biện pháp đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc, đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc, đưa vào 
trường giáo dưỡng. 

đ) Đã được cơ quan có 
thẩm quyền cho thôi quốc tịch 
Việt Nam, tước quốc tịch Việt 
Nam, hủy bỏ quyết định cho 
nhập quốc tịch Việt Nam.

e) Người đã đăng ký 
thường trú tại chỗ ở do thuê, 
mượn, ở nhờ nhưng đã chấm 
dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà 
sau 12 tháng kể từ ngày chấm 
dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn 
chưa đăng ký thường trú tại 
chỗ ở mới, trừ trường hợp quy 
định tại điểm h khoản này. 

g) Người đã đăng ký 
thường trú tại chỗ ở hợp pháp 
nhưng sau đó quyền sở hữu 
chỗ ở đó đã chuyển cho người 
khác mà sau 12 tháng kể từ 
ngày chuyển quyền sở hữu 
vẫn chưa đăng ký thường trú 
tại chỗ ở mới, trừ trường hợp 
được chủ sở hữu mới đồng ý 
tiếp tục cho thuê, cho mượn, 
cho ở nhờ và cho đăng ký 
thường trú tại chỗ ở đó hoặc 
trường hợp quy định tại điểm 
h khoản này; 

h) Người đã đăng ký 
thường trú tại chỗ ở do thuê, 
mượn, ở nhờ nhưng đã chấm 
dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và 
không được người cho thuê, 
cho mượn, cho ở nhờ đồng ý 
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cho giữ đăng ký thường trú 
tại chỗ ở đó; người đã đăng 
ký thường trú tại chỗ ở thuộc 
quyền sở hữu của mình nhưng 
đã chuyển quyền sở hữu chỗ 
ở cho người khác và không 
được chủ sở hữu mới đồng ý 
cho giữ đăng ký thường trú tại 
chỗ ở đó. 

 i) Người đã đăng ký 
thường trú tại chỗ ở đã bị phá 
dỡ, tịch thu theo quyết định 
của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc tại phương tiện đã 
bị xóa đăng ký phương tiện 
theo quy định của pháp luật.

 2. Cơ quan đã đăng ký 
thường trú có thẩm quyền xóa 
đăng ký thường trú và phải ghi 
rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký 
thường trú trong Cơ sở dữ liệu 
về cư trú.

Như vậy, theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Cư 
trú năm 2020 nêu trên thì chị 
của bạn ra nước ngoài định cư 
thuộc trường hợp bị xóa đăng 
ký thường trú. 

Tình huống 4: Gia đình 
anh M có mua một căn nhà. 
Khi mua xong anh mới biết 
căn nhà anh đang ở nằm 
trong khu vực quy hoạch để 
mở rộng đường, đã có quyết 
định thu hồi đất và quyết 
định phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư 
của cơ quan có thẩm quyền. 
Xin hỏi trong trường hợp này , 
anh M có thể làm thủ tục đăng 
ký thường trú tại căn nhà mới 

mua không? 

Trả lời: 

Tại Điều 23 Luật Cư trú 
năm 2020 quy định địa điểm 
không được đăng ký thường 
trú mới như sau:

1. Chỗ ở nằm trong địa 
điểm cấm, khu vực cấm xây 
dựng hoặc lấn, chiếm hành 
lang bảo vệ quốc phòng, an 
ninh, giao thông, thủy lợi, đê 
điều, năng lượng, mốc giới 
bảo vệ công trình hạ tầng kỹ 
thuật, di tích lịch sử - văn hóa 
đã được xếp hạng, khu vực đã 
được cảnh báo về nguy cơ lở 
đất, lũ quét, lũ ống và khu vực 
bảo vệ công trình khác theo 
quy định của pháp luật. 

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện 
tích nhà ở nằm trên đất lấn, 
chiếm trái phép hoặc chỗ ở 
xây dựng trên diện tích đất 
không đủ điều kiện xây dựng 
theo quy định của pháp luật. 

3. Chỗ ở đã có quyết định 
thu hồi đất và quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; 
chỗ ở là nhà ở mà một phần 
hoặc toàn bộ diện tích nhà ở 
đang có tranh chấp, khiếu nại 
liên quan đến quyền sở hữu, 
quyền sử dụng nhưng chưa 
được giải quyết theo quy định 
của pháp luật. 

4. Chỗ ở bị tịch thu theo 
quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; phương 

tiện được dùng làm nơi đăng 
ký thường trú đã bị xóa đăng 
ký phương tiện hoặc không 
có giấy chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật. 

5. Chỗ ở là nhà ở đã có 
quyết định phá dỡ của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

 Như vậy, căn nhà anh 
mua M nằm trong khu vực 
quy hoạch để mở rộng đường, 
đã có quyết định thu hồi đất và 
quyết định phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư của cơ quan có thẩm 
quyền. Căn nhà mới của anh 
M mua thuộc địa điểm không 
được đăng ký thường trú mới. 
Do vậy, anh M không được làm 
thủ tục đăng ký thường trú tại 
căn nhà mới mua. 

Tình huống 5: Tôi có hộ 
khẩu tại huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên. Hiện tôi đang 
làm nhân viên của một siêu 
thị điện máy tại thành phố 
Hưng Yên. Để thuận tiện cho 
việc đi lại tôi đã hợp đồng thuê 
một căn nhà ở quận thành 
phố Hưng Yên để ở. Xin hỏi 
trong trường hợp này tôi có 
thuộc trường hợp phải đăng 
ký tạm trú không? Nếu có thì 
trong thời hạn bao nhiêu lâu 
tôi phải đăng ký tạm trú và hồ 
sơ đăng ký tạm trú cần phải 
có những giấy tờ gì? 

Trả lời: 

Tại Điều 27 Luật Cư trú 
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năm 2020 quy định điều kiện 
đăng ký tạm trú như sau:

1. Công dân đến sinh 
sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài 
phạm vi đơn vị hành chính 
cấp xã nơi đã đăng ký thường 
trú để lao động, học tập hoặc 
vì mục đích khác từ 30 ngày 
trở lên thì phải thực hiện đăng 
ký tạm trú. 

 2. Thời hạn tạm trú tối đa 
là 02 năm và có thể tiếp tục gia 
hạn nhiều lần.

 3. Công dân không được 
đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở 
quy định tại Điều 23 của Luật 
Cư trú.

 Theo khoản 1 Điều 2 của 
Luật Cư trú năm 2020 thì 
“chỗ ở hợp pháp” là nơi được 
sử dụng để sinh sống, thuộc 
quyền sở hữu hoặc quyền sử 
dụng của công dân, bao gồm 
nhà ở, tàu, thuyền, phương 
tiện khác có khả năng di 
chuyển hoặc chỗ ở khác theo 
quy định của pháp luật. 

Như vậy, theo quy định 
trên, công dân cư trú ngoài 
phạm vi đơn vị hành chính 
cấp xã nơi đã đăng ký thường 
trú từ 30 ngày trở lên thì phải 
đăng ký tạm trú. Việc bạn có 
hộ khẩu thường trú tại huyện 
Văn Giang nhưng ở nhà thuê 
tại thành phố Hưng Yên thì sẽ 
phải làm thủ tục đăng ký tạm 
trú trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày bạn đến ở nhà thuê tại 
thành phố Hưng Yên. 

Tại khoản 1 Điều 28 Luật 
Cư trú năm 2020 quy định hồ 
sơ, thủ tục đăng ký tạm trú, gia 
hạn tạm trú như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký tạm trú 
bao gồm:

 a) Tờ khai thay đổi thông 
tin cư trú; đối với người đăng 
ký tạm trú là người chưa 
thành niên thì trong tờ khai 
phải ghi rõ ý kiến đồng ý của 
cha, mẹ hoặc người giám hộ, 
trừ trường hợp đã có ý kiến 
đồng ý bằng văn bản.

 b) Giấy tờ, tài liệu chứng 
minh chỗ ở hợp pháp. 

Tại điểm k khoản 1 Điều 5 
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định công 
dân khi đăng ký cư trú cần 
chứng minh chỗ ở hợp pháp 
bằng một trong các loại giấy 
tờ, tài liệu sau:  Giấy tờ, tài liệu 
chứng minh việc cho thuê, cho 
mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp 
pháp là văn bản cho thuê, cho 
mượn, cho ở nhờ của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phù hợp với 
quy định của pháp luật về đất 
đai và nhà ở.

 Như vậy, để đăng ký tạm 
trú tại nhà thuê ở thành phố 
Hưng Yên bạn cần chuẩn bị hồ 
sơ gồm tờ khai thay đổi thông 
tin cư trú và hợp đồng thuê nhà. 

Tình huống 6: Gia đình tôi 
ở phường Lê Lợi, thành phố 
Hưng Yên, trinh Hưng Yên. 
Hiện gia đình tôi có gia đình 
bạn ở Quảng Ninh lên ở chơi 

và sẽ ở lại khoảng 1 tuần. Xin 
hỏi, gia đình tôi có phải thực 
hiện thông báo lưu trú đến cơ 
quan đăng ký cư trú không? 
Nếu có thì thực hiện thông 
báo bằng hình thức nào? 

 Trả lời: 

Theo khoản 6 Điều 2 Luật 
Cư trú năm 2020 thì “lưu trú” 
là việc công dân ở lại một địa 
điểm không phải nơi thường 
trú hoặc nơi tạm trú trong thời 
gian ít hơn 30 ngày. 

Theo khoản 4 Điều 2 Luật 
Cư trú năm 2020 thì “cơ quan 
đăng ký cư trú” là cơ quan 
quản lý cư trú trực tiếp thực 
hiện việc đăng ký cư trú của 
công dân, bao gồm Công an 
xã, phường, thị trấn; Công an 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương ở nơi không có đơn vị 
hành chính cấp xã. 

Tại Điều 30 Luật Cư trú 
năm 2020 quy định về thông 
báo lưu trú như sau: 

1. Khi có người đến lưu trú, 
thành viên hộ gia đình, người 
đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ 
sở lưu trú du lịch và các cơ sở 
khác có chức năng lưu trú có 
trách nhiệm thông báo việc 
lưu trú với cơ quan đăng ký cư 
trú; trường hợp người đến lưu 
trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ 
gia đình mà cá nhân, thành 
viên hộ gia đình không có mặt 
tại chỗ ở đó thì người đến lưu 
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trú có trách nhiệm thông báo 
việc, lưu trú với cơ quan đăng 
ký cư trú. 

2. Việc thông báo lưu trú 
được thực hiện trực tiếp, bằng 
điện thoại, phương tiện điện tử 
hoặc phương tiện khác do Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định. 

3. Nội dung thông báo về 
lưu trú bao gồm họ và tên, số 
định danh cá nhân hoặc số 
Chứng minh nhân dân, số hộ 
chiếu của người lưu trú; lý do 
lưu trú; thời gian lưu trú; địa 
chỉ lưu trú. 

4. Việc thông báo lưu 
trú được thực hiện trước 23 
giờ của ngày bắt đầu lưu trú; 
trường hợp người đến lưu trú 
sau 23 giờ thì việc thông báo 
lưu trú được thực hiện trước 08 
giờ ngày hôm sau; trường hợp 
ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, 
con, cháu, anh, chị, em ruột 
đến lưu trú nhiều lần thì chỉ 
cần thông báo lưu trú một lần. 

5. Việc thông báo lưu trú 
được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

 Như vậy, khi gia đình 
bạn của bạn đến nhà bạn ở 1 
tuần (7 ngày) thì gia đình bạn 
có trách nhiệm thông báo lưu 
trú với Công an phường Lê 
Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên. Nội dung thông báo 
về lưu trú bao gồm họ và tên, 
số định danh cá nhân hoặc số 
Chứng minh nhân dân, số hộ 
chiếu của gia đình người bạn 
của bạn; lý do lưu trú; thời gian 

lưu trú; địa chỉ lưu trú. 

Việc thông báo lưu trú 
được thực hiện theo các hình 
thức quy định tại khoản 1 
Điều 15 Thông tư số 55/2021/
TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ 
Công an. Cụ thể như sau: 

- Trực tiếp tại cơ quan đăng 
ký cư trú hoặc địa điểm tiếp 
nhận thông báo lưu trú do cơ 
quan đăng ký cư trú quy định. 

- Thông qua số điện thoại 
hoặc hộp thư điện tử do cơ quan 
đăng ký cư trú thông báo hoặc 
niêm yết. - Thông qua trang 
thông tin điện tử của cơ quan 
đăng ký cư trú hoặc qua Cổng 
dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch vụ công Bộ Công an, Cổng 
dịch vụ công quản lý cư trú.

 - Thông qua ứng dụng 
trên thiết bị điện tử. 

Tình huống 7: Tôi là lao 
động tự do có hộ khẩu tại tỉnh 
Hưng Yên. Tôi đã lên thành 
phố Hà Nội làm việc và ký 
hợp đồng lao động 2 năm với 
một Công ty xây dựng nhưng 
chưa làm thủ tục đăng ký tạm 
trú. Tôi muốn hỏi trường hợp 
tôi vắng mặt liên tục tại nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú 
(tỉnh Hưng Yên) mà không 
làm thủ tục đăng ký tạm trú 
trong bao lâu thì sẽ bị xóa 
đăng ký thường trú? 

Trả lời: 

Tại điểm d khoản 1 Điều 24 
Luật Cư trú 2020 người thuộc 
một trong các trường hợp sau 

đây thì bị xóa đăng ký thường 
trú:

Vắng mặt liên tục tại nơi 
thường trú từ 12 tháng trở lên 
mà không đăng ký tạm trú 
tại chỗ ở khác hoặc không 
khai báo tạm vắng, trừ trường 
hợp xuất cảnh ra nước ngoài 
nhưng không phải để định cư 
hoặc trường hợp đang chấp 
hành án phạt tù, chấp hành 
biện pháp đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc, đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc, đưa vào 
trường giáo dưỡng.

 Như vậy, bạn vắng mặt 
liên tục tại nơi bạn đã đăng  
ký hộ khẩu thường trú ở tỉnh 
Hưng Yên từ 12 tháng trở lên 
mà không đăng ký tạm trú tại 
chỗ ở khác hoặc không khai 
báo tạm vắng thì bạn sẽ bị xóa 
đăng ký thường trú. 

Tình huống 8: Vợ chồng 
tôi mới đăng ký kết hôn. Vợ 
tôi sở hữu 01 căn hộ ở một 
quận thuộc thành phố Hà Nội 
và đã đăng ký thường trú tại 
căn hộ này (là chủ hộ) trước 
khi kết hôn, còn tôi có hộ 
khẩu ở tỉnh Hưng Yên. Nay tôi 
muốn chuyển khẩu về với vợ. 
Xin hỏi, để được chuyển khẩu 
về Hà Nội với vợ, tôi cần phải 
đáp ứng những điều kiện gì? 
Hồ sơ đăng ký gồm những 
giấy tờ gì?

Trả lời:

Tại điểm a khoản 2, Điều 
20 Luật Cư trú năm 2020 quy 
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định công dân được đăng ký 
thường trú tại chỗ ở hợp pháp 
không thuộc quyền sở hữu của 
mình khi được chủ hộ và chủ 
sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng 
ý trong các trường hợp vợ về ở 
với chồng; chồng về ở với vợ; 
con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ 
về ở với con.

Như vậy, theo quy định 
trên thì bạn được đăng ký 
thường trú tại căn hộ vợ bạn 
đã đăng ký thường trú Hà Nội 
theo diện chồng về ở với vợ 
khi được vợ bạn đồng ý. 

Khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú 
năm 2020 quy định hồ sơ đăng 
ký thường trú đối với người quy 
định tại khoản 2 Điều 20 của 
Luật Cư trú bao gồm:

 a) Tờ khai thay đổi thông 
tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú 
của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở 
hợp pháp hoặc người được ủy 
quyền, trừ trường hợp đã có ý 
kiến đồng ý bằng văn bản. 

b) Giấy tờ, tài liệu chứng 
minh quan hệ nhân thân với 
chủ hộ, thành viên hộ gia đình, 
trừ trường hợp đã có thông tin 
thể hiện quan hệ này trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

c) Giấy tờ, tài liệu chứng 
minh các điều kiện khác quy 
định tại điểm b, điểm c khoản 
2 Điều 20 của Luật Cư trú.

 Tại điểm a khoản 1 Điều 
6 Nghị định số 62/2021/NĐ -CP 

quy định giấy tờ, tài liệu chứng 
minh quan hệ nhân thân 
thuộc trường hợp quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 20 Luật 
Cư trú, bao gồm giấy tờ, tài liệu 
để chứng minh quan hệ vợ, 
chồng: Giấy chứng nhận kết 
hôn; giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân; xác nhận của Ủy 
ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy 
ban nhân dân cấp huyện nơi 
không có đơn vị hành chính 
cấp xã nơi cư trú.

 Như vậy, để làm thủ tục 
đăng ký thường trú bạn cần 
chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai 
thay đổi thông tin cư trú, trong 
đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho 
đăng ký thường trú của vợ bạn 
là chủ hộ, chủ sở hữu căn hộ 
và giấy chứng nhận kết hôn 
của hai vợ chồng. 

Tình huống 9: Vợ chồng 
tôi có hộ khẩu tại tỉnh Hưng 
Yên. Hiện vợ chồng tôi đang ở 
nhờ 01 căn hộ tại Hà Nội của 
nhà bác ruột (là chủ hộ) đã 
được 2 năm nay. Vợ chồng tôi 
đã xác định ở lại Hà Nội khi 
nào có điều kiện đủ kinh tế sẽ 
mua nhà riêng. Do con tôi sắp 
đến tuổi đi học, nên vợ chồng 
tôi muốn đăng ký thường trú 
tại căn hộ này để tiện cho con 
xin đi học. Xin hỏi, điều kiện 
và thủ tục để vợ chồng tôi 
được đăng ký thường trú tại 
căn hộ này như thế nào? 

Trả lời: 

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 
20 Luật Cư trú năm 2020 quy 

định điều kiện đăng ký thường 
trú như sau:

 2. Công dân được đăng ký 
thường trú tại chỗ ở hợp pháp 
không thuộc quyền sở hữu 
của mình khi được chủ hộ và 
chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó 
đồng ý trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Vợ về ở với chồng; 
chồng về ở với vợ; con về ở với 
cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con. 

 b) Người cao tuổi về ở với 
anh ruột, chị ruột, em ruột, 
cháu ruột; người khuyết tật 
đặc biệt nặng, người khuyết 
tật nặng, người không có khả 
năng lao động, người bị bệnh 
tâm thần hoặc bệnh khác làm 
mất khả năng nhận thức, khả 
năng điều khiển hành vi về ở 
với ông nội, bà nội, ông ngoại, 
bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em 
ruột, bác ruột, chú ruột, cậu 
ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, 
người giám hộ.

 c) Người chưa thành 
niên được cha, mẹ hoặc người 
giám hộ đồng ý hoặc không 
còn cha, mẹ về ở với cụ nội, 
cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông 
ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị 
ruột, em ruột, bác ruột, chú 
ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; 
người chưa thành niên về ở 
với người giám hộ.

 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, 
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ở nhờ khi đáp ứng các điều 
kiện sau đây:

 a) Được chủ sở hữu chỗ ở 
hợp pháp đồng ý cho đăng ký 
thường trú tại địa điểm thuê, 
mượn, ở nhờ và được chủ hộ 
đồng ý nếu đăng ký thường trú 
vào cùng hộ gia đình đó. 

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 
08m2 sàn/người.

Như vậy, gia đình được 
đăng ký thường trú tại căn hộ 
ở nhờ nhà bác ruột của mình 
nếu được vợ chồng bác ruột là 
chủ sở hữu căn hộ đó đồng ý, 
tuy nhiên phải bảo đảm điều 
kiện về diện tích nhà ở tối 
thiểu do Hội đồng nhân dân 
thành phố Hà Nội quy định. 

Tại khoản 3 Điều 21 Luật 
Cư trú năm 2020 quy định hồ 
sơ đăng ký thường trú đối với 
người quy định tại khoản 3 Điều 
20 của Luật Cư trú bao gồm:

 a) Tờ khai thay đổi thông 
tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú 
của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp 
pháp được cho thuê, cho mượn, 
cho ở nhờ hoặc người được ủy 
quyền, trừ trường hợp đã có ý 
kiến đồng ý bằng văn bản.

 b) Hợp đồng cho thuê, cho 
mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản 
về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ 
ở hợp pháp đã được công chứng 
hoặc chứng thực theo quy định 
của pháp luật. 

c) Giấy tờ, tài liệu chứng 
minh đủ diện tích nhà ở để đăng 
ký thường trú theo quy định.

 Như vậy, để làm thủ tục 
đăng ký thường trú bạn cần 
chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai 
thay đổi thông tin cư trú, trong 
đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho 
đăng ký thường trú của vợ 
chồng bác ruột mình là chủ 
hộ và chủ sở hữu của căn hộ; 
hợp đồng cho ở nhờ hoặc văn 
bản cho ở nhờ đã được công 
chứng hoặc chứng thực theo 
quy định của pháp luật; Giấy 
tờ, tài liệu chứng minh đủ diện 
tích nhà ở để đăng ký thường 
trú theo quy định. 

Tình huống 10: Tôi có hộ 
khẩu tại thành phố Hà Nội. 
Hiện tôi đang vào tỉnh Bình 
Dương công tác. Xin hỏi tôi 
có thể đến cơ quan nào thuộc 
tỉnh Bình Dương hiện tôi đang 
lưu trú để xin xác nhận thông 
tin cư trú? 

Trả lời: 

Theo khoản 4 Điều 2 Luật 
Cư trú năm 2020 thì “Cơ quan 
đăng ký cư trú” là cơ quan 
quản lý cư trú trực tiếp thực 
hiện việc đăng ký cư trú của 
công dân, bao gồm Công an 
xã, phường, thị trấn; Công an 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung 
ương ở nơi không có đơn vị 
hành chính cấp xã.  Tại Điều 17 
Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
quy định như sau: 

“Điều 17. Xác nhận thông 
tin về cư trú

 1. Công dân yêu cầu xác 
nhận thông tin về cư trú có 
thể trực tiếp đến cơ quan đăng 
ký cư trú trong cả nước không 
phụ thuộc vào nơi cư trú của 
công dân để đề nghị cấp xác 
nhận thông tin về cư trú hoặc 
gửi yêu cầu xác nhận thông 
tin về cư trú qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Cổng dịch vụ 
công Bộ Công an, Cổng dịch vụ 
công quản lý cư trú. 

2. Nội dung xác nhận 
thông tin về cư trú bao gồm 
thời gian, địa điểm, hình thức 
đăng ký cư trú. Xác nhận 
thông tin về cư trú có giá trị 06 
tháng kể từ ngày cấp đối với 
trường hợp quy định tại khoản 
1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận 
về việc khai báo cư trú và có 
giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp 
đối với trường hợp xác nhận 
thông tin về cư trú. Trường 
hợp thông tin về cư trú của 
công dân có sự thay đổi, điều 
chỉnh và được cập nhật trong 
Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác 
nhận thông tin về cư trú hết 
giá trị kể từ thời điểm thay đổi. 

3. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, cơ quan đăng ký cư 
trú có trách nhiệm xác nhận 
thông tin về cư trú dưới hình 
thức văn bản (có chữ ký và 
đóng dấu của Thủ trưởng cơ 
quan đăng ký cư trú) hoặc văn 
bản điện tử (có chữ ký số của 
Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư 
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trú) theo yêu cầu của công dân. 

4. Trường hợp nội dung 
đề nghị xác nhận của cá nhân 
hoặc hộ gia đình chưa được 
cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về 
cư trú thì cơ quan đăng ký cư 
trú hướng dẫn công dân thực 
hiện thủ tục để điều chỉnh 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

về cư trú theo quy định tại 
Điều 26 Luật Cư trú.” 

Bạn có hộ khẩu tại thành 
phố Hà Nội, do đó bạn có thể 
đến Công an cấp xã hoặc Công 
an cấp huyện (nơi không có 
đơn vị hành chính cấp xã) tỉnh 
Bình Dương để xin xác nhận 
thông tin về cư trú của mình. 

Bạn có thể đề nghị cấp xác 
nhận thông tin về cư trú hoặc 
gửi yêu cầu xác nhận thông 
tin về cư trú qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia, Cổng dịch vụ 
công Bộ Công an, Cổng dịch vụ 
công quản lý cư trú.

Hà Khánh

Theo Luật Căn cước công 
dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư là tập hợp thông tin cơ 
bản của tất cả công dân Việt 
Nam được chuẩn hóa, số hóa, 
lưu trữ, quản lý bằng cơ sở 
hạ tầng thông tin để phục vụ 
quản lý nhà nước và giao dịch 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 9 Luật Căn cước công 
dân quy định thông tin về 
công dân được thu thập, cập 
nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư gồm: Họ, chữ đệm 
và tên khai sinh; ngày, tháng, 
năm sinh; giới tính; nơi đăng 
ký khai sinh; quê quán; dân 
tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình 
trạng hôn nhân; nơi thường 
trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu...

Trung tâm dữ liệu quốc gia 
về dân cư đã đi vào vận hành 
chính thức từ ngày 01/7/2021.

Tuy nhiên, một số trường 
hợp chưa được cập nhật thông 
tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư hay chưa được cập 
nhật mới, chuẩn thông tin cư 
trú có thể do cán bộ Công an 
chưa liên lạc được, người dân 
đi khỏi địa phương... Vì vậy, 
nếu công dân chưa được cập 
nhật thông tin trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư hoặc 
cập nhật nhưng chưa chính 
xác, cần nhanh chóng đi cập 
nhật lại để tạo thuận lợi cho 
việc thực hiện các thủ tục 
hành chính sau 31/12/2022. 
Những thông tin trên Cơ sở dữ 
liệu được sử dụng thay thế sổ 
hộ khẩu giấy khi sổ hộ khẩu 
giấy hết hiệu lực từ năm 2023.

Sau khi Sổ hộ khẩu giấy 
hết giá trị sử dụng, công dân 

khi thực hiện các giao dịch 
như đăng ký khai sinh, khai 
tử, đăng ký kết hôn; thủ tục 
làm sổ đỏ, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất; mua bán 
nhà; ký hợp đồng thế chấp 
hoặc vay ngân hàng… chỉ cần 
nhập thông tin online khi làm 
các giao dịch trên tại các Cổng 
thông tin điện tử quốc gia 
hoặc thực hiện tại các cơ quan 
có thẩm quyền để được hướng 
dẫn chi tiết.

  Khi người dân nhập hộ 
khẩu, xóa hộ khẩu, chuyển hộ 
khẩu, đăng ký tạm trú… đều 
được cập nhật trên hệ thống 
của Cơ sở dữ liệu về cư trú, thay 
vì được viết tay trong cuốn sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy 
như trước đây.

Hà Phương

Những điều cần làm...  (Tiếp theo trang 17)


