
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ 

ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: b) bảo đảm điều 

kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng 

không thấp hơn 08m2 sàn/người”. 

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, đất đồi núi chiếm phần lớn diện tích 

đất toàn tỉnh, đan xen địa hình cao nguyên và thung lũng, người dân còn gặp 

nhiều khó khăn về nhà ở, đất ở, đặc biệt là các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh về 

chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú. Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh có tổng dân số 

hiện đang cư trú là 573.745 nhân khẩu, trong đó: tổng số thường trú 142.597 hộ 

với 572.230 nhân khẩu, tạm trú ngoài tỉnh đến 3.118 hộ với 7.816 nhân khẩu, số 

không cư trú tại nơi đã đăng ký thường trú đi ngoài tỉnh là 1.376 hộ với 6.301 

nhân khẩu (số liệu tính đến ngày 15/12/2021 do Công an tỉnh cung cấp). 

Qua thực tế, trong công tác đăng ký, quản lý cư trú nhiều năm qua cho 

thấy: hầu hết số hộ, nhân khẩu đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ là những người có thu nhập thấp, chưa có nhà ở, đất ở phải chuyển 

đến nơi ở mới, đi thuê, đi mượn, ở nhờ nhà người khác cho phù hợp với điều kiện 

sinh sống, lao động, học tập, công tác và lấy chỗ ở đó làm nơi để đề nghị đăng ký 

thường trú, chấp hành các quy định của Luật Cư trú. 

Việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu nhằm tạo điều kiện cho công dân 

được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp theo quy định của Luật Cư trú là cần 

thiết. 

2. Mục tiêu xây dựng  

- Đảm bảo phù hợp quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cư trú trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và 

của tỉnh Kon Tum. 

- Tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước về cư trú thực hiện 

hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, nhất là công nhân, lao 

động tự do, người có thu nhập thấp chưa có nhà ở ổn định được đăng ký thường 

trú trên địa bàn tỉnh. 

II. Đánh giá tác động của chính sách 
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Chính sách: Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký 

thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

1. Nội dung vấn đề bất cập 

Điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Trừ trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: b) bảo đảm điều 

kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng 

không thấp hơn 08m2 sàn/người”. 

Để tạo điều kiện cho công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do 

thuê, mượn, ở nhờ nhưng phải đảm bảo từng bước tăng cường chất lượng cuộc 

sống của người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề xuất chọn diện tích tối thiểu 

10m2/người theo diện tích sàn tối thiểu đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 (theo văn bản số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 Hướng dẫn bộ Tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025). 

 2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan đăng ký cư trú, công dân, cơ quan, tổ 

chức liên quan đến đăng ký cư trú có căn cứ thực hiện quy định điều kiện về diện 

tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ. 

 3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

 3.1. Đối với công dân đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ nhưng chưa đáp ứng các điều kiên quy định của Luật Cư trú năm 

2020 khi cơ quan đăng ký, quản lý cư trú thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện 

thì hướng dẫn thực hiện bảo đảm các điều kiện theo quy định. Cụ thể: 

Sổ hộ khẩu đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022 

(khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020). Đến hết ngày 31/12/2022, những 

trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 thì cơ 

quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã 

đăng ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký đó theo quy định Điều 

35 Luật Cư trú 2020 và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 55/2021/TT-BCA. Đối với 

những trường hợp đáp ứng các yêu cầu của Luật Cư trú 2020 thì được tiếp tục 

đăng ký theo quy định. 

3.2. Đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan khi đăng 

ký thường trú (đăng ký mới) tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải đáp 

ứng các điều kiện quy định của Luật Cư trú 2020 (đảm bảo điều kiện về diện tích 

nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ 

trên địa bàn tỉnh là 10m2 sàn/người - như nội dung quy định tại dự thảo Nghị 

quyết). 
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3.3. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông và các 

sở, ban ngành ở địa phương hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật về cư trú để cá 

nhân, tổ chức biết, thực hiện; thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về cư trú, qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn công dân, hộ 

gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp 

do thuê, mượn, ở nhờ nhưng chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Cư trú 

2020 thực hiện đảm bảo quy định. 

4. Đánh giá tác động của giải pháp  

- Tác động về kinh tế-xã hội: Các giải pháp nêu trên đảm bảo có lộ trình cụ 

thể để công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan đăng ký thường trú tại 

chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thực hiện đảm bảo quyền cư trú của người 

dân, tránh sự tùy nghi trong quá trình triển khai thực hiện; bảo đảm sự đáp ứng 

của cơ sở hạ tầng, điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu và 

thực tiễn của địa phương. Các chủ sở hữu không phải sửa chữa (phát sinh chi phí) 

để chổ ở để cho thuê, cho mượn, ở nhờ đảm bảo theo quy định (trong trường hợp 

quy định diện tích  

- Tác động về giới: Không có sự phân biệt đối xử về giới, không gây bất 

bình đẳng giữa nam và nữ. 

- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp 

theo quy định. Sau khi Nghị quyết được thông qua, với nguồn lực điều kiện hiện 

có của sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai 

thực hiện; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cư trú; nội dung 

giải pháp, chính sách tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, không vi 

phạm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, đảm 

bảo phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành 

viên hoặc gia nhập. 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích cho thấy sự cần thiết phải ban hành quy định điều kiện 

về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm thể chế hóa quy định pháp luật Nhà 

nước về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cư trú trên địa bàn tỉnh theo 

Luật Cư trú 2020 và phù hợp với Chiến lược phát triển quốc gia và của tỉnh Kon 

Tum. Tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước về cư trú thực hiện 

hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, nhất là công nhân, lao 

động tự do, người có thu nhập thấp chưa có nhà ở ổn định được đăng ký thường 

trú trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

III. Lấy ý kiến 
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- Báo cáo tác động chính sách này được đăng trên cổng thông tin điện tử 

tỉnh trong thời gian 30 ngày, lấy ý kiến rộng rãi tất cả cán bộ và nhân dân trong 

tỉnh.  

- Lấy ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Kon Tum bằng 

văn bản. 

 Sở Xây dựng sẽ tổng hợp ý kiến và giải trình (nếu có) trình UBND tỉnh 

xem xét. 

IV. Giám sát và đánh giá 

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả 

thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này./. 
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