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iu chnh nhng thay i trong s tm trú ti Công an cp xã
Bc 1: Chun b h s theo quy nh ca pháp lut.
Bc 2: Công dân np h s ti Công an phng, xã, th trn. Cán b tip nhn h s i
chiu vi các quy nh ca pháp lut v c trú:
+ Trng hp h s y , hp l thì vit giy biên nhn trao cho ngi np.
+ Trng hp h s iu kin nhng thiu thành phn h s hoc biu mu, giy t kê khai
cha úng, cha y thì cán b tip nhn h s hng dn cho ngi n np h s.
+ Trng hp h s không iu kin thì không tip nhn và tr li bng vn bn cho công
dân, nêu rõ lý do không tip nhn.
Bc 3: Nhn kt qu: Np giy biên nhn.
+ Trng hp c gii quyt iu chnh nhng thay i trong s tm trú: Np l phí và nhn
h s; kim tra li giy t, tài liu, i chiu các thông tin c ghi trong s tm trú, giy t
khác và ký nhn vào s theo dõi gii quyt h khu (ký, ghi rõ h, tên và ngày,
tháng, nm nhn kt qu).
+ Trng hp không gii quyt iu chnh nhng thay i trong s tm trú: Nhn li h s ã
np; kim tra li giy t, tài liu có trong h s; nhn vn bn v vic không gii quyt iu
chnh nhng thay i trong s tm trú và ký nhn (ghi rõ h, tên và ngày, tháng,
nm nhn vn bn và h s ng ký c trú ã np) vào s theo dõi gii quyt h khu.
Trc tip ti tr s Công an xã, phng, th trn.
+ Thành phn h s:
a) S h khu.
b) Phiu báo thay i h khu, nhân khu (HK02)
c) Tùy tng trng hp iu chnh thay i mà xut trình các giy t khác theo quy nh
nh: Ý kin ca ch h hoc ngi khác trong gia ình v vic thay i ch h; Giy khai
sinh hoc Quyt nh c phép thay i ca c quan có thm quyn v ng ký h tch;
Quyt nh thay i a gii hành chính, n v hành chính ng ph, s nhà ca c quan
nhà nc có thm quyn; giy t chng minh ch hp pháp mi.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Không quá 03 ngày làm vic k t ngày nhn h s theo quy nh.
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.

Thi hn gii quyt
i tng thc hin th tc hành
chính
C quan thc hin th tc
Công an xã, phng, th trn.
hành chính
Kt qu thc hin th tc hành
S tm trú (ã iu chnh).
chính
Theo quy nh ti Quyt nh s 05/2009/Q-UBND ngày 25/02/2009 ca UBND
thành ph à Nng, c th:

- ính chính các thay i trong s tm trú (tr trng hp ính chính li a ch do Nhà
nc thay i a gii hành chính, ng ph, s nhà, xóa tên trong s tm trú): ti phng:
5.000 ng/ln ính chính; ti xã: 2.000 ng/ln ính chính.
L phí (nu có)
- Min thu l phí i vi trng hp do di di, gii to, thay i a gii hành chính, tên ng
ph, s nhà theo ch trng ca Nhà nc.
- Không thu l phí i vi các trng hp:
+ ng ký c trú cho các i tng là b, m, v, chng, con di 18 tui ca lit s; thng
binh, con di 18 tui ca thng binh; bà m Vit Nam anh hùng;
+ ng ký c trú cho các i tng là h gia ình thuc din xoá ói gim nghèo.

Tên mu n, mu t khai (nu
Phiu báo thay i h khu, nhân khu (HK02).
có)
Yêu cu, iu kin thc hin th
Không.
tc hành chính (nu có)
+ 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
Cn c pháp lý ca th tc
tit thi hành mt s iu ca Lut C trú và Ngh nh s 31/2014/N-CP, ngày
hành chính
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.

