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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 9930 /Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Hướng dãn thi hành quy ñịnh về ñăng ký và quản lý cư trú trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh 73/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Người nào có hành vi vi phạm quy ñịnh về ñăng ký và quản lý
cư trú theo quy ñịnh tại ðiều 11 của Nghị ñịnh số 73/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 7
năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh
và trật tự,an toàn xã hội thì sẽ bị xem xét, xử phạt, cụ thể như sau :
1. Phạt tiền từ 100.000 ñồng ñến 200.000 ñồng ñối với một trong những hành
vi sau ñây:
a) Không thực hiện ñúng quy ñịnh về ñăng ký thường trú, ñăng ký tạm trú;
b) Không thực hiện ñúng quy ñịnh về ñiều chỉnh , bổ sung hoặc những thay ñổi
khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
c) Không thực hiện ñúng những quy ñịnh về khai báo tạm vắng;
d) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú
hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan ñến cư trú khi
cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.
2. Phạt tiền từ 1000.000 ñồng ñến 2000.000 ñồng ñối với một trong những
hành vi sau ñây:
a) Tẩy, xoá, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung , hình thức sổ
hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan ñến cư trú, cung cấp thông tin,
tài liệu sai sự thật về cư trú;
b) Thuê, mượn hoặc cho thuê, cho mượn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác
có liên quan ñến cư trú ñể thực hiện hành vi trái quy ñịnh của pháp luật;

