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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ðẢO
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ðẢO

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

Số: 01/2013/CT-UBND

Côn ðảo, ngày 11 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ
Về một số biện pháp chỉ ñạo, phối hợp thực hiện các vấn ñề quản lý xã hội về cư
trú, cung cấp ñiện nước, cho thuê phòng trọ, giữ gìn vệ sinh môi trường và trật
tự an toàn trên ñịa bàn huyện Côn ðảo
ðể thực hiện tốt công tác quản lý xã hội về tạm trú, cung cấp ñiện nước cho
công dân tạm trú, cho thuê phòng trọ, giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã
hội trên ñịa bàn huyện; hạn chế hành vi lấn chiếm ñất công, vi phạm pháp luật của
công dân ñến tạm trú trên ñịa bàn huyện Côn ðảo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân huyện Côn
ðảo khóa X, kỳ họp lần thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc
phòng, an ninh;
Ủy ban nhân dân huyện Côn ðảo chỉ thị như sau:
1. Về công tác quản lý cư trú:
Triển khai thực hiện tốt Luật Cư trú năm 2006 ñược sửa ñổi bổ sung ngày 20
tháng 6 năm 2013 (có hiệu lực pháp luật ngày 01 tháng 01 năm 2014) và các văn bản
hướng dẫn thi hành luật như: Nghị ñịnh số 107/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm
2007, Nghị ñịnh số 56/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;
Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30 tháng 11 năm 2010 và Thông tư số
80/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an).
a) Công an huyện:
- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ ñăng ký tạm trú của công dân, phải kiểm tra
chặt chẽ các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp của công dân theo quy ñịnh tại ðiều
12 Luật Cư trú và khoản 2, ðiều 5 Nghị ñịnh số 56/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 5
năm 2010 của Chính phủ về sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số
107/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Cư trú.
- Trường hợp chỗ ở hợp pháp của công dân ñăng ký tạm trú trên ñịa bàn huyện
ñược cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ thì phải có hợp ñồng
(không cần chứng thực của Ủy ban nhân dân huyện), trong ñó cần có ñiều khoản gắn
trách nhiệm về liên ñới trong việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả của
người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở ñối với người ñược cho thuê, cho mượn,
cho ở nhờ nhà ở trong trường hợp họ có các hành vi vi phạm pháp luật về lấn chiếm
ñất công, gây mất trật tự an ninh tại ñịa phương.

