Hy b ng ký tm trú trái pháp lut ti Công an cp xã
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Hy b ng ký tm trú trái pháp lut ti Công an cp xã
Bc 1: Trng hp ng ký tm trú không úng thm quyn, không úng i tng,
không úng iu kin quy nh ti Lut C trú và các vn bn hng dn thi hành thì
Trng Công an xã, phng, th trn bao cao, ê xuât Trng Công an câp
huyên hy b vic ng ký tm trú trái pháp lut.
Bc 2: Trng Công an câp huyên ky Quyt nh vic hy b kt qu ng ký tm trú
trái pháp lut va gi cho Công an xã, phng, th trnvà công dân.
Bc 3: Công an xa, phng, thi trân va công dân thc hiên Quyt nh vic hy b
kt qu ng ký tm trú trái pháp lut.
Ti tr s Công an xã, phng, th trn.
+ Thành phn h s:
a) Hô s ng ký tm trú trai phap luât.
b) Cac giây t, tai liêu khac chng minh viêc ng ky tam tru trai phap luât
(nêu co).
+ S lng h s: 01 (môt) bô.
Cha quy nh c th.
C quan, t chc, h gia ình, công dân Vit Nam; ngi Vit Nam nh c nc ngoài
vn còn quc tch Vit Nam tr v Vit Nam sinh sng.
Công an xã, phng, th trn.
Quyêt inh hy b kt qu ng ký tm trú trai phap luât.
Không.
Không.
Không
+ Lut C trú (Lut s 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006).
+ Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut C trú (Lut s 36/2013/QH13, ngày
20/6/2013).
+ Ngh nh s 31/2014/N-CP, ngày 18/4/2014 ca Chính ph quy nh chi tit
mt s iu và bin pháp thi hành Lut C trú.
+ Thông t s 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 ca B Công an quy nh
chi tit thi hành mt s iu ca Lut C trú và Ngh nh s 31/2014/N-CP, ngày
18/4/2014 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và bin pháp thi hành Lut
C trú.
+ Thông t s 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 ca B Công an quy nh v
biu mu s dng trong ng ký, qun lý c trú.
+ Thông t s 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 ca B Công an quy nh v
quy trình ng ký c trú.

