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Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ 01/7/2021

Cập nhật: 30-06-2021 14:07:40    

Thu h?i, không c?p m?i S? h? kh?u, S? t?m trú

Ngày 1/7/2021, Lu?t C? trú m?i c?a Qu?c h?i Vi?t Nam s? có hi?u l?c, áp d?ng 2 chính sách m?i liên quan ??n S? h? kh?u, S? t?m trú.

Theo Lu?t C? trú, khi công dân th?c hi?n các th? t?c ??ng ký c? trú d?n ??n thay ??i thông tin trong S? h? kh?u, S? t?m trú thì c? quan ??ng ký c? trú có trách nhi?m thu h?i s? ?ã c?p.

 

Không c?p m?i S? h? kh?u và S? t?m trú t? 1/7/2021. ?nh minh h?a: TPO.

Các th? t?c ??ng ký c? trú d?n ??n thay ??i thông tin trong S? h? kh?u, S? t?m trú và b? thu h?i s? ???c B? Công an h??ng d?n t?i Thông t? 55 (c?ng có hi?u l?c t? 1/7/2021) g?m: Th? t?c ??ng ký th??ng trú; Th?

t?c ?i?u ch?nh thông tin trong C? s? d? li?u v? c? trú; Th? t?c tách h?; Th? t?c xóa ??ng ký th??ng trú; Th? t?c ??ng ký t?m trú; Th? t?c gia h?n t?m trú; Th? t?c xóa ??ng ký t?m trú.

Nh? v?y, không ph?i t?t c? S? h? kh?u, S? t?m trú ??u b? thu h?i, mà ch? khi ng??i dân ?i làm các th? t?c nêu trên thì m?i b? thu h?i. Nh?ng s? khác, không thu?c tr??ng h?p b? thu h?i, v?n s? d?ng bình th??ng.

Ngoài vi?c thu h?i S? h? kh?u, S? t?m trú trong nh?ng tr??ng h?p nêu trên, ngày 1/7/2021 c?ng là th?i ?i?m b?t ??u không c?p m?i S? h? kh?u, S? t?m trú.

Theo ?ó, khi ng??i dân ?i làm th? t?c ??ng ký th??ng trú s? không còn ???c c?p S? h? kh?u, làm th? t?c ??ng ký t?m trú s? không còn ???c c?p S? t?m trú. ??ng th?i, khi các cu?n s? này b? m?t, b? h? h?ng, rách

nát… c?ng không còn ???c c?p l?i. M?i thông tin v? c? trú c?a ng??i dân s? ???c c?p nh?t và l?u t?i C? s? d? li?u v? c? trú.

Nh? v?y, thay vì m?t cu?n s? b?ng gi?y, t? ngày 1/7/2021, vi?c qu?n lý dân c? s? ???c qu?n lý b?ng d? li?u ?i?n t?.

C?n l?u ý r?ng, ngày 1/7/2021 là th?i ?i?m không c?p m?i S? h? kh?u, S? t?m trú ch? không ph?i là th?i ?i?m bãi b? hoàn toàn hai lo?i gi?y t? này. ??n ngày 1/1/2023, S? h? kh?u, S? t?m trú m?i chính th?c b? xóa

b? hoàn toàn.

Nhi?u thay ??i v? ??ng ký th??ng trú, t?m trú

Không ch? quy?t ??nh “s? ph?n” c?a S? h? kh?u, S? t?m trú, Lu?t C? trú có hi?u l?c t? ngày 1/7/2021 còn thay ??i r?t nhi?u v?n ?? v? ??ng ký th??ng trú, t?m trú.

Theo ?ó, lu?t này ?ã thay ??i ?i?u ki?n ??ng ký th??ng trú ? 63 t?nh, thành là nh? nhau, không phân bi?t thành ph? tr?c thu?c trung ??ng nh? tr??c ?ây. ?áng chú ý, t? 1/7/2021, vi?c nh?p h? kh?u vào các thành ph?

l?n có ph?n “c?i m?” h?n so v?i tr??c ?ây, b?i ?ã xóa b? ?i?u ki?n “th?i gian t?m trú”, ch? yêu c?u ng??i dân có ch? ? h?p pháp là có th? làm th? t?c ??ng ký th??ng trú.

Trong th? t?c ??ng ký t?m trú, Lu?t c?ng không còn yêu c?u ng??i thuê nhà ph?i có ý ki?n ??ng ý c?a ch? nhà.

Ngoài ra, ?i?u 23 Lu?t C? trú m?i ?ã b? sung quy ??nh v? nh?ng n?i không ???c ??ng ký th??ng trú, t?m trú nh?: Nhà n?m trên ??t l?n chi?m; Nhà ?ã có quy?t ??nh thu h?i ??t; Nhà ?ã có quy?t ??nh phá d?… Do

?ó, t? ngày 1/7/2021, ng??i dân c?ng c?n l?u ý không thuê nhà, mua nhà ? các ??a ?i?m này, vì không th? làm ???c th? t?c ??ng ký t?m trú, th??ng trú.

Bên c?nh ?ó, Lu?t c?ng quy ??nh thêm nhi?u tr??ng h?p b? xóa ??ng ký th??ng trú, ?i?n hình nh?t là 2 tr??ng h?p: V?ng m?t liên t?c t?i n?i th??ng trú t? 12 tháng tr? lên, mà không ??ng ký t?m trú t?i ch? ? khác

ho?c không khai báo t?m v?ng, tr? tr??ng h?p xu?t c?nh ra n??c ngoài; Bán nhà mà không ???c ch? nhà m?i ??ng ý cho gi? l?i ??ng ký th??ng trú.

Th? t?c làm c?n c??c công dân có nhi?u ?i?m m?i

T? ngày 1/7/2021, Thông t? 59 quy ??nh chi ti?t Lu?t C?n c??c công dân và Thông t? 60 quy ??nh trình t? c?p, ??i, c?p l?i th? c?n c??c công dân c?a B? Công an có hi?u l?c.
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Th? c?n c??c công dân g?n chíp mang l?i nhi?u ti?n l?i cho ng??i dân. ?nh minh h?a: PLO.

V?i hai thông t? này, B? Công an ?ã có b??c ti?n m?i trong quy trình, th? t?c c?p C?n c??c công dân g?n chip - lo?i gi?y t? tùy thân quan tr?ng nh?t c?a m?i công dân.

Th? nh?t, B? Công an yêu c?u thu h?i m?i Ch?ng minh nhân c? (9 s?, 12 s?) khi ng??i dân làm th? t?c ??i sang C?n c??c công dân g?n chip. Trong khi tr??c ?ây, ch? thu h?i v?i Ch?ng minh nhân dân b? h?ng,

bong tróc, không rõ nét, còn các tr??ng h?p khác thì ch? b? c?t góc và ???c tr? l?i cho ng??i dân.

Th? hai, th?i gian t?i ?a ?? c?p C?n c??c công dân cho ng??i dân là 8 ngày làm vi?c (trong ?ó có 2 ngày ?? chuy?n d? li?u ?i?n t? lên Trung tâm d? li?u qu?c gia v? dân c?; 3 - 4 ngày ?? C?c tr??ng C?c C?nh sát

qu?n lý hành chính x? lý, phê duy?t, in th? và 2 ngày chuy?n phát v? n?i ng??i dân làm th? t?c).

Th? ba, mã QR trên th? C?n c??c công dân ch?a thông tin v? s? Ch?ng minh nhân dân c? c?a ng??i dân. Do ?ó, ng??i dân không c?n ph?i xin Gi?y xác nh?n s? CMND và cung c?p khi làm các th? t?c, giao d?ch s?

d?ng s? Ch?ng minh nhân dân c? nh? tr??c ?ây, tr? tr??ng h?p mã QR không có thông tin v? s? Ch?ng minh nhân dân.

Th? t?, ng??i dân chính th?c ???c làm C?n c??c công dân ? n?i t?m trú t? ngày 1/7/2021, thay vì ph?i v? n?i th??ng trú nh? tr??c ?ây.

Th? n?m, khi ?i làm th? t?c c?p C?n c??c công dân g?n chip, ng??i dân không còn ph?i ?i?n thông tin trên T? khai c?n c??c công dân nh? tr??c, mà cán b? làm th? t?c s? Tìm ki?m thông tin trong c? s? d? li?u qu?c

gia v? dân c?, sau ?ó in phi?u cho ng??i dân ki?m tra, ký và ghi rõ h? tên…

Nhi?u ?u ?ãi m?i cho ng??i có công v?i cách m?ng

Pháp l?nh ?u ?ãi v? ng??i có công v?i cách m?ng c?a ?y ban th??ng v? Qu?c h?i s? có hi?u l?c t? ngày 1/7/2021, thay th? cho Pháp l?nh n?m 2005.

Theo pháp l?nh m?i, th??ng binh, b?nh binh và ng??i h??ng chính sách nh? th??ng binh, b?nh binh ???c Nhà n??c h? tr? c? s? v?t ch?t ban ??u, bao g?m nhà x??ng, tr??ng, l?p, trang thi?t b?, ???c vay v?n ?u ?ãi

?? s?n xu?t, kinh doanh, mi?n ho?c gi?m thu? ??i v?i các c? s? s?n xu?t, kinh doanh. ?ây là m?t ch? ?? m?i mà tr??c ?ây ch?a quy ??nh cho các ??i t??ng ng??i có công này.

V?i Bà m? Vi?t Nam anh hùng, Pháp l?nh b? sung m?c tr? c?p h?ng tháng cho ??i t??ng này, c? th? là b?ng 3 l?n m?c chu?n (t?c 4.872.000 ??ng/tháng).

Riêng v?i v? ho?c ch?ng li?t s? ?ã tái giá nh?ng v?n nuôi con li?t s? ??n tu?i tr??ng thành ho?c ch?m sóc cha, m? ?? c?a li?t s? khi còn s?ng s? ???c h??ng tr? c?p tu?t h?ng tháng và ???c h? tr? v? B?o hi?m y t?.
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