
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2022/NQ-HĐND   Tuyên Quang, ngày      tháng 3 năm 2022 

 
 

                                       NGHỊ QUYẾT 

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

hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XIX, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm  2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm      

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của   

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và 

lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ   

quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của   

   trư ng    T i ch nh hư ng d n v  ph  v     ph  thu c th m qu  n qu  t   nh 

của H i  ồng nhân dân tỉnh, th nh phố trực thu c Trung ương; Thông tư số 

106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của    trư ng    T i ch nh   

sửa  ổi, bổ sung m t số  i u của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 

11 năm 2019 của    trư ng    T i ch nh hư ng d n v  ph  v     ph            

thu c th m qu  n qu  t   nh của H i  ồng nhân dân tỉnh, th nh phố trực thu c         

Trung ương. 

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủ  ban 

nhân dân tỉnh v  vi c ban hành Ngh  qu  t của H i  ồng nhân dân tỉnh qu    nh 

di n t ch nh    tối thiểu  ể  ăng ký thường trú tại chỗ   hợp pháp do thuê, 

mượn,   nhờ; mức thu,  ối tượng thu, ch     thu, n p, quản  ý v   sử dụng    ph  

 ăng ký cư trú trên   a b n tỉnh Tu ên Quang;  áo cáo th m tra số 28/BC-HĐND 

ngày 12 tháng 3 năm 2021 của  an Pháp ch  H i  ồng nhân dân tỉnh; ý ki n    

thảo  uận của  ại biểu H i  ồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để được 

đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ và mức thu,        

đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

2. Công dân đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc   

thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú 

tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ 

Điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở   

hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là 08m
2
 sàn/người. 

Điều 4. Mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí đăng ký cư trú 

1. Mức thu 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu 

Phường 

thuộc 

thành phố 

Khu vực 

khác 

1 
Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú 

cả hộ hoặc một người. 
Đồng/lần 15.000 10.000 

2 Đăng ký tạm trú theo danh sách 
Đồng/ 

người/lần 
15.000 10.000 

3 Tách hộ Đồng/lần 10.000 5.000 

4 

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong 

cơ sở dữ liệu về cư trú (trừ      

trường hợp thay đổi về địa chỉ nơi 

cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

do có sự điều chỉnh về địa giới đơn 

vị hành chính, tên đơn vị hành chính, 

tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, 

cách đánh số nhà) 

Đồng/lần 5.000 2.000 

5 Gia hạn tạm trú Đồng/lần 6.000 3.000 

6 Gia hạn tạm trú theo danh sách 
Đồng/ 

người/lần 
6.000 3.000 

7 Xác nhận thông tin về cư trú Đồng/lần 4.000 2.000 



 3 

2. Đối tượng nộp lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức được cơ 

quan đăng ký cư trú giải quyết việc đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật. 

3. Đối tượng miễn lệ phí: Người có công với cách mạng, hộ nghèo,   

người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

4. Cơ quan thu lệ phí: Công an xã, phường, thị trấn. 

5. Quản lý sử dụng số thu: Công an xã, phường, thị trấn nộp 100% số tiền 

lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.  

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Bãi bỏ Mục I Phần B của Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu 

nộp, quản lý và sử dụng 10 khoản phí và 05 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của     

Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh   

ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện    

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX,   

kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 4 năm 2022./. 
 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Cục Pháp chế và Cải cách HCTP - Bộ Công an; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;                                                            
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh;  

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân  
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