ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1249/TTr-UBND

Gia Lai, ngày15 tháng06 năm 2022

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định diện tích
nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp
do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Luật Cư trú năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú;
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết
Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp
do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật
Cư trú số 68/2020/QH14, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Theo đó,
tại điểm b khoản 3 điều 20 Luật Cư trú giao Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương quy định về diện tích nhà ở tối thiểu không dưới 08 m2 sàn/người để
làm cơ sở đăng ký thường trú cho công dân tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.
Quyết định số 2127/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030 xác định mục tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn quốc
đạt khoảng 25 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người và tại nông thôn
đạt 22 m2 sàn/người, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 08 m2 sàn/người;
năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc 30 m2 sàn/người,
diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12 m2 sàn/người. Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày
10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Chương trình phát
triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035,
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đề ra chỉ tiêu giai đoạn 2018 đến năm 2025 diện tích bình quân đầu người đạt 23,4
m2 sàn/người (khu vực đô thị 26,9 m2, khu vực nông thôn đạt 21,6 m2 sàn/người); chỉ
tiêu giai đoạn năm 2026 đến năm 2035 diện tích bình quân đầu người đạt 28,1 m2
(khu vực đô thị 33,9 m2, khu vực nông thôn 25,7 m2).
Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Gia Lai còn
47.943/374.512 hộ có nhà ở theo diện tích bình quân/người dưới 08 m2 sàn/người
chiếm tỷ lệ 12,79% (tại khu vực thành thị 5.045/117.329 hộ chiếm tỷ lệ 4,3%, tại
khu vực nông thôn 42.898/257.183 hộ chiếm tỷ lệ 16,68%).
Việc quy định diện tích tối thiểu để được đăng ký thường trú đối với các trường
hợp thuê, mượn, ở nhờ nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp
với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đồng
thời cũng là công cụ để tỉnh điều tiết việc phân bổ dân cư, bảo đảm quyền tự do cư trú
của công dân. Bên cạnh đó, góp phần phòng ngừa các cá nhân, tổ chức lợi dụng sự
thông thoáng của Luật Cư trú thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đăng ký thường
trú; nhất là việc cho thuê, mượn nhà ở cho nhiều người đến đăng ký thường trú, trong
khi đó diện tích nhà thì chật hẹp, không đảm bảo sinh hoạt, tình trạng đăng ký thường
trú nhưng không thực tế cư trú để được đi học tại các trường.
Triển khai Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 03/11/2021 của Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê,
mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số
1756/UBND-NC ngày 09/11/2021 về việc giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở
Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được
đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai,
trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong năm 2022.
Do mỗi địa phương mức gia tăng dân số cơ học, điều kiện kinh tế, xã hội,
cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu dân cư không giống nhau; với
mục tiêu là góp phần đảm bảo quyền được cư trú của công dân, quyền có chỗ ở hợp
pháp, nâng cao điều kiện sinh sống cho công dân và triển khai thực hiện nghiêm túc
Luật Cư trú năm 2020, việc xây dựng Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối
thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là cần thiết;
diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú: 08 m2 sàn/người là phù hợp
(mức thấp nhất theo quy định của Luật Cư trú).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Cư trú năm 2020 và
các văn bản, quy định pháp luật có liên quan.
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- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết theo trình tự, thủ tục ban
hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo quy định với các bước sau:
- Lập tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Soạn thảo Nghị quyết.
- Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết.
- Xin ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại tại cuộc họp ngày
08/6/2022 (kết quả 19/19 ủy viên UBND tỉnh dự họp thống nhất thông qu đạt 100%)
- Xem xét, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiếu để được đăng ký thường trú
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (không áp dụng
đối với các trường hợp theo khoản 2, Điều 20 Luật Cư trú bao gồm: Trường hợp vợ
về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với cha, mẹ hoặc cha, mẹ về ở với con;
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; 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)
2. Đối tượng áp dụng
- Công dân có nhu cầu đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê,
mượn, ở nhờ;
- Chủ sở hữu có chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thường trú
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.
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V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo nghị quyết gồm 04 điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ
Điều 4. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 08 m2 sàn/người.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC
THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bố trí đảm bảo nguồn lực, điều kiện để thi hành
Nghị quyết; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết đúng quy định.
VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
XEM XÉT, THÔNG QUA
Tại kỳ họp gần nhất trong năm 2022 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
Trên đây là tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường
trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân
dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Tài liệu gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

HOI DONG NHAN DAN
. TiNH GIA LAI
S6:

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI¥T NAM
DQc l~p - TV do - H~oh phuc

12022INQ-lIDND

Gia Lai, ngay

thdng

ndm 2022

! DVTHA04!
NGHJQUYET
Quy djnh di~o tich nha {y tBi thi~u d~ dU'Q'cdaog ky thirong tru
tai chB {y hop phap do thue, muon, {y nho tren dja ban tinh Gia Lai
HQI DONG NHAN DAN TiNH GIA LAI
KHOA XII KY HQP THU ......
Can ell'Ludt T6 chuc ehinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can ell'Ludt Sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Ludt T6 chuc Chinh phu va
Ludt T6 chuc ehinh quyen dia phuong ngay 22 thang 11 ndm 2019;
Can ell'Ludt Ban hanh van ban quypham phdp ludt ngay 22 thong 6 nam 2015;
Can eit Ludt Sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Ludt Ban hanh van ban quy
pham phdp ludt ngay 18 thang 6 ndm 2020;
Can eit Ludt Cu tru ngay 13 thdng 11 nam 2020;
Can ell'Nghi dinh s6 62120211ND-CPngay 29 thong 6 ndm 2021 cua Chinh
phu quy dinh ehi tiit mot s6 di~u Lugt Cu tru;
Xet Ta trinh s6
ITTr-UBND ngay .1. 12022 eua Uy ban nhan dan
tinh Gia Lai v~ dl! thao Nghi quyit eua H6i d6ng nhan dan tinh quy dinh di¢n tieh
nha a t6i thiiu di dU9'edang kY thuirng tru tqi eh6 a h9Pphap do thue, mU9'n,a
nha tren dia ban tinh Gia Lai; Baa eao th6m tra eua
; y kiin thao lugn
eua dqi biiu H6i d6ng nhan dan tinh tqi kj; h9p.
QUYETNGHJ:
Di~u 1. Ph~m vi di~u chioh
Nghi quy~t mly quy dinh di~n tich nha 6 t6i thi~u de duqc dang ky thubng
tru t?i ch6 6 hqp phap do thue, muqn, 6 nha tren dia ban tinh Gia Lai.
Di~u 2. DBi tU'Q'ogap dl}og
1. Cong dan co nhu c~u dang
muQ'll,6 nha;

kY

thubng tru t?i ch6 6 hqp phap do thue,

2. Chli s6 huu co ch6 6 hqp phap cho thue, muQ'll,6 nha;
3. Cac cO'quan, t6 chilc, ca nhan co lien quan d~n vi~c dang
t?i ch6 6 hqp phap do thue, muQ'll,6 nha.

kY thubng

tm

r '

:Di~u3. Di~n tich nha if tBi thi~u d~ duoc dang
hop phap do thue, muon, if nho

ky thuong

tru tai chB if

Dien tich nha (] t6i thieu d€ diroc dang kY thirong tru tai ch6 (]hQ'Pphap do
thue, muon, (] nho tren dia ban tinh Gia Lai 1£1
08 m2 san/ngiroi.
:Di~u4. :Di~ukhoan thi hanh
1. Giao Uy ban nhan dan tinh trien khai thirc hi~n Nghi quyet nay.
2. Nghi quyet nay duoc Hoi d6ng nhan dan tinh Gia Lai kh6a XII, Ky hop
thir ..... thong qua ngay ..../..../2022, c6 hieu hrc sau 10 ngay k€ til ngay kY.I.
No'i nhiin:
CHU TJCH
- Uy ban Thuong VI,lQuoc hQi;
- Van phong Quoc HQi;
- Van phong Chinh phil;
- CI,lCPhap ch~ va cai each hanh chinh, tu phap - BQCong an;
- Cue Ki~m tra van ban guy pham phap Ju~t- BQTir phap;
- Thuong true Tinh ~y;
- Thuong true HQi dong nhan dan tinh;
- Uy ban nhan dan tinh;
- Uy ban M~t tr~n T6 gu6c Vi~t Nam tinh;
- Doan D~i ~i~u Qu~c hQitinh;
- Oic d~i bieu HQi dong nhan dan tinh;
- Cac sa, ban, nganh, dmin th~ dip tinh;
- HQi d6ng nhan dan cac huy~n, thj xa, thanh ph6;
- Uy ban nhan dan cac huy~n, thj xa, thanh ph6;
- Website: http://dbnd.giaJaLgov.vn;
- Bao Gia Lai, Dai Phat thanh va Truy€n hinh tinh;
- Lu'u: VT, TH.

H8 Van

Nien

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc

UBND TtNH GIA LAI

so TUPHAp

se:

Gia Lai, ngay 12 thang 4 ndm 2022

5511STP-XD&KTVB

V/v tham dinh du thao Nghi quyet
guy dinh dien tich nha t6i thieu
d~ duoc dang ky thuong tru tai ch6
a hop phap do thue, muon, a nho
tren dia ban tinh Gia Lai

a

Kinh giri: Cong an tinh.
Ngay 08/4/2022, SO' Tu phap nhan duoc Van ban s6 465/CAT -PC06 ngay
07/4/2022 cua Cong an tinh vS viec tham dinh Nghi quyet quy dinh diSu kien dien
tieh t6i thieu dS dang ky thirong tni vao eh6 6 hop phap do thue, muon, nho.

a
a t6i thieu

Sau khi nghien cuu du thao Nghi quyet quy dinh dien tich nha
d~
duoc dang ky thuong tru tai eh6 0' hop phap do thue, muon, 6 nho tren dia bin tinh
Gia Lai (sau day viet fa du thew vim hem) va cac tai lieu khac kern theo Van ban s6
465/CAT -PC06, SO'Tu phap c6 y ki~n th§.mdinh nhu sau:
I. PH~M VI DIEU CHiNH vA. DOl TUQNG A.p Dl}NG CVA Dl/ THAo

VAN BAN
Th6ng nh~t ph1;lrnvi diSu ehinh, d6i tuqng ap d\lng eua dl,l'thao van ban,

II. Sl/ PHD HQP CVA N(H DUNG Dl/ THAO VAN BAN val DUONG
LOI, CHU TRUONG CVA DANG, CHiNH sAcH CVA NHA.NUOC; TiNH
HQP HIEN, TiNH HQP PHA.P, TiNH THONG NHAT CUA Dl/ THAO VAN
BAN VOl H:¢ THONG PHA.P LU~T
1. S., phil hQ'P cita nQi dung dl}.'thao van ban vOl dU'O'ngIBi, chit tru'ollg
cita Dang, chinh sach cua Nha nU'o'c
Can eu diSrn b khoa11 3 DiSu 20 Luftt Cu trU, n<)idung dl,l'thao van ban bao
dam phu hqp vai dual1g 16i, ehu truang eua Dang, ehinh saeh eua Nha nuae.
2. ThAm quy~n ban himh van ban

Can cir f)i~u 19 Luat T5 chirc chinh quyen dia phuong; khoan 1 f)i~u 27 Luat
Ban hanh van ban quy pham phap Iuat; diem b khoan 3 Di~u 20 Luat Cu tru, HQi
dong nhan dan tinh ban hanh Nghi quyet quy dinh dien tich nha 6 t5i thieu d~ duoc
dang ky thuong tru tai ch6 6 hQ'Pphap do thue, muon,

a nho tren dia ban

tinh Gia

Lai la dung tham quyen.
3. Ni)i dung d., thao van ban
a) Tai Di~u 1, d~ nghi sua noi dung "Nghi quyet quy dinh" thanh "Nghi quyet
nay quy dinh" nham dam bao tinh r5 rang, thong nh§t.
b) Tai phan noi nhan, d~ nghi sua nQi dung "C~lC Phap chi - B(j Cong an"
thanh "Cue Phap chi va Cai each hanh. chinh, tic phap - Bi) Cong an" d~ dam bao
tinh chinh xac.

III. S1/ PHiJ HO'P eVA NOI DUNG D1/ THAo VAN BAN VOl VAN
BAN DA GIAO HOI DONG NHAN DAN QUY DJNH CHI TIET
NQi dung du thao van ban bao dam phil hop v&i quy dinh t~i di~m b khoan 3
DiSu 20 Lu~t Cu tru.

IV. NCON NCtf,

KY THU~ T SO~N

THAo VAN BAN

DS nghi d5i chi€u dv thao van ban vO'imfru s6 16 ph\! h,lC I kern thea N ghj dinh
s5 154/2020IND-CP ngay 31/12/2020 eua Chinh phu slra d5i, b5 sung lTIQts5 di~u
eua Nghi dinh s5 34/2016IND-CP ngay 14/5/2016 eua Chinh phu quy dinh chi ti~t
mQt s5 di~u va bi~n phap thi hanh Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t; quy
dinh t~i Nghi dinh s5 34/2016IND-CP, Nghi dinh s5 154/2020/ND-CP; ehinh Sll'a
mQt s5 16i vS ngon ngfr, ky thu~t so~n thao van ban. Ch~ng h~n nhu t~i ph~n can ell'
ban hanh:
- Ra soat, ehinh sua cae 16i ehinh ta;

- d dong

"Xet To' trinh ... ", sua nQi dung "Baa cao thdm tra eua Ban Pluip ch~
- Hpi dang nhan dan tinh va y kiin thao luejn e~la aqzibidu H(ji il6ng nhan dcm tinft
tqzikj; h9p." thanh "Baa eao thdm tra cua ...; y kiin thao lu4n eua agi bz'JuH(ji a6ng
nhan dan tgi kj; h9P,".

Tren day la y ki~n tham dinh cua Sa Tu phap d6i v&i dv thao van ban. Dv thao
van ban du diSu ki~n trinh Uy ban nhan dan tinh. D@nghi Cong an tinh nghien clm

cac y ki~n tai van ban nay; chinh ly, hoan thien du thao van ban; gia: trinh viec tiep
thu y kien th&mdinh cua Sa Tu phap truce khi trinh Uy ban nhan dan tinh.l.

NO'inhljn:
- Nhu tren;
- Luu: VT, XD&KTVB.

BANG TONG H<}p, GIAI TRiNH Y KIEN
GOP Y DV THAo NGHI QUYET CVA HQI DONG NIlAN DAN TiNH
QUY DJNH DItN rtcn NHA (J Ten THIEU DE Dl1QC DANG KY THUONG TRU
T~I CHO (J HQP PHAp DO THUE, MUQN, (J NHO TREN DJA BAN TiNH GIA LAI
Ngay 13112/2021, Cong an tinh co Cong van s6 1742/CAT-PC06 dS nghi cac So', ban, nganh, doan thS tinh, UBND cac
huyen, thi xa, thanh ph6 va Cong van s6 39/CAT-PC06 dS nghi UBND cac huyen, thi xa, thanh ph6 chiu tac dong tham gia
gop y Du thao Nghi quyet cua HQi d6ng nhan dan tinh quy dinh dien tich nha a t6i thiSu dS duoc dang ky thuong tru tai ch6 a
hQ'Pphap do thue, muon, nho tren dia ban tinh Gia Lai.

a

Tren co So'gop y bang van ban cua 35/43 co quan, don vi, t6 chirc, ca nhan (8143 don vi con lai chua co van ban phan
hoi), Cong an tinh da tong hQ'P,giai trinh y kiSn gop y cua cac don vi gill So' Tu phap.
Ngay 12/04/2022, So' Tu phap da co Cong van s6 551/STT-XD&KTVB cua So' Tu phap vS viec tham dinh du thao Nghi
quyet quy dinh di~n tich nha t6i thiSu dS duQ'c dang kY thuang tm t~i ch6 hQ'Pphap do thue, muQ'll, nha tren dia ban tinh
Gia Lai (co C6ng van kern thea).
Nay Cong an tinh t6ng hQ'P,gui dS nghi Van phong UBND tinh th~m diM, trinh kY van ban:

a

a

a

2

1

2
3

4
5

6
7

8

Sa Tir phap

Sa Thong tin va
Sa Cong tlnrong
Sa Xay dung
Sa Ngoai vu
Sa Khoa hoc va Cong
ngh~
Sa Van hoa,
thao
va Du lich

Sa K~ ho~ch va £)~u til

- D~ nghi b6 sung di~u, khoan quy dinh v~ pham vi di~u chinh, d6i
nrong ap dung van ban phu hop voi noi dung giao H9i d6ng Nhan
dan tinh quy dinh tai diem b khoan 3 Di~u 20 Luat Cir tni;
- Tai Di~u 1, can cir khoan 3 Di~u 8 Luat Ban hanh van ban quy Cong an tinh tiep thu, di~u chinh
pham phap luat, diem a khoan 53 Di~u 1 ... d~ nghi b6 sung ten du thao Nghi quyet.
di~u la cum tir chi n9i dung chinh cua dieu;
- Ph~n noi nhan d~ nghi b6 sung co quan, dan vi nhan van ban la
t6 chirc phap che thuoc B9 Cong an

Th6ng nhfrt voi Dir thao Nghi quyet
voi Dir thao Nghi
voi Dir thao Nghi
voi Du thao
Th6ng nhfrt v6i Dv thao Nghi quy~t
Th6ng nhfrt v6i Dv thao Nghi quy~t

D~ nghi nghien CUu b6 sung: (1) Ph~m vi di~u chinh va d6i tuqng
ap dl,lng; (2) Hi~u 1vc thi hanh; (3) Di~u khofm chuy€n ti~p

Cong an tinh
thu,
chinh
dV thao Nghi quy~t; rieng d6i v6i
£)i~u khoan chuy€n ti~p khong
ck thi~t dua van nghi quy~t do
day 1a n9i dung m6i, l~n d~u ap
dl,lng tren dia ban tinh
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10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

...

Sa Nong nghiep va PTNT
Sa Tai nguyen va Moi
tnrong

Sa Tai chinh
Sa Lao dong - Thuong
binh va Xa hoi
Phong Thirong mai va
Vi~tNam

Lien Doan Lao dQng tinh
GL

Toa an nhan dan tinh
Ban Thuang tf\l'C yban
M~t trAn T6 qu6c Vi~t
Namtinh
tinh
Vi~n
C\lCThi hanh an dan S\l
Ngan hang nha nu6c Vi~t

voi Du thao Nghi
voi Du thao Nghi
Th6ng nhAt voi Du thao Nghi quyet
Th6ng nhAt voi Dir thao Nghi quyet

N

sung mot
din ClI phap ly:
. dinh s6 62

Th6ng nhAt voi Dir thao Nghi quyet
Chua nhan duoc van ban gop

y

D€ nghi xem xet di€u chinh lai quy dinh dien tich nha
la 10m2 san/ngiroi

voi Dir thao
Th6ng nhAt v6i D\l thao Nghi quy~t
Chua nh~n duQ'cvan ban
Chua nh~n duQ'cvan ban gop

y

Chua nh~ dUQ'cvan ban gop
Chua nh~n duQ'cvan ban

y

a t6i thieu

Khong phil hop voi tinh hinh thuc
t~ tren dia ban, do thea k~t qua
t6ng di€u tra dan s6 va nha a nam
2019,
tinh
Gia
Lai
con
47.943/374.512 hQ co nha a thea
dien tich binh quan/nguoi duoi 08
m2
• chiem
1~12,79%
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22
23
24
25

N am - Chi nhanh tinh
Gia Lai
Kho bac nha mroc 'tinh
BQL Khu kinh tinh
Ban Dan t(>c
BCH H(>iNong dan tinh

26

27
28
29

30
31

32
33
34

35
36
37
38

UBND TP Pleiku
UBND thi xa An Khe
UBNDthixa
UBND huyen Chir Pah
UBND huyen Chtr Se

Chua nhan duoc van ban gop

y

voi Du thao
voi Du
Chua nhan duoc
Chua nhan diroc
voi Du

thao
van ban
van ban gop
thao

y

Ia Grai
IaPa
UBND huyen Dak Doa
UBND huyen Duc Co
UBND huyen Dak Po
UBND huyen Chu Prong

39

voi Duthao

40

UBND huyen KBang

Th6ng nhat voi Du thao Nghi quyet

41

UBND huyen Kong Chro

Th6ng nhat voi Du thao Nghi quyet

42

UBND huyen Phil Thi~n

Th6ng nhdt voi Du thao Nghi quyet

43

UBND huyen Mang Yang

Th6ng nhdt voi Du thao Nghi quyet

