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Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ
Triển khai thực hiện Luật Cư trú
Thời gian qua, thực hiện Nghị ñịnh số 51/1997/Nð-CP ngày 10/5/1997 của
Chính phủ về ñăng ký, quản lý hộ khẩu; Nghị ñịnh số 108/2005/Nð-CP ngày
19/8/2005 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
51/1997/Nð-CP ñã góp phần quan trọng trong việc quản lý cư trú trên ñịa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, việc quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng còn nhiều sơ hở, thiếu sót;
nhiều nơi còn ñể xảy ra tình trạng sai sót thông tin trong tài liệu hộ khẩu, gây khó
khăn cho việc quản lý nhà nước của cơ quan chức năng và cấp các giấy tờ có liên
quan ñến công dân. Ngày 29/11/2006, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI ñã thông qua
Luật Cư trú và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú quy ñịnh trình tự,
thủ tục ñăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia ñình, cơ
quan, tổ chức về ñăng ký, quản lý cư trú nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót,
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý cư trú.
ðể ñưa Luật Cư trú thực sự ñi vào ñời sống thực tế của các tầng lớp nhân dân
và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt ñộng quản lý cư trú, Uỷ ban
nhân dân tỉnh Chỉ thị:
1. Công an tỉnh
Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi
hành, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải
cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú cho cán bộ, chiến sĩ
Công an toàn tỉnh, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác ñăng ký, quản lý cư
trú.
Hướng dẫn sử dụng các loại biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ về cư trú theo quy
ñịnh của Luật Cư trú; thông báo trên các phương tiện thông tin ñại chúng và niêm yết
công khai trình tự và các thủ tục ñăng ký, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ñể nhân dân biết,
thực hiện.
Chỉ ñạo, bố trí ñủ cán bộ có năng lực, phẩm chất ñạo ñức làm công tác ñăng
ký, quản lý cư trú; chỉ ñạo tổ chức thực hiện việc ñăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm
trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Luật
Cư trú.
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc ñăng ký, quản lý cư trú ñối với
người ñang thực hiện nghĩa vụ quân sự, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên

