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Số:        /2022/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng  12  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà trọ                                                     

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

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

Căn cứ 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;  

Căn cứ 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 Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ  Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020;  

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 
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ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/ND-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, 

dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 162/TTr-SXD 

ngày 12 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung  

quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 và 

thay thế Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
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Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Cục 

trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Vụ pháp chế các Bộ: Xây dựng, KH&ĐT; 
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); 
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
  + LĐVP, TH, TKCT, KGVX, KTTH, KTN; 
  + Trung tâm thông tin; 
  + Lưu: VT, XDTuấn.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

 Một số nội dung quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

(Kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2022                   

của UBND tỉnh Bắc Giang ) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý hoạt động 

nhà trọ; trách nhiệm của chủ nhà trọ, người thuê trọ và các cơ quan quản lý nhà 

nước về nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Quy định này không quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan 

đến nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Nhà trọ: Là nhà ở hiện có, nhà ở xây mới hoặc công trình xây dựng 

được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp làm nhà ở trên đất ở có quyền sử dụng đất hợp 

pháp để sử dụng vào mục đích cho thuê để ở.  

2. Chủ nhà trọ: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở 

mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có hoặc nhận chuyển nhượng lại 

tài sản để cho thuê nhà trọ sử dụng vào mục đích ở. 

3. Người thuê nhà trọ: Là người có nhu cầu thuê nhà trọ vào mục đích ở. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Đăng ký kinh doanh nhà trọ 

Các tổ chức, hộ gia đình cho thuê nhà trọ phải có đăng ký kinh doanh theo 

quy định tại Chương IV, Chương VIII Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 5. Khu đất xây dựng nhà trọ 

1. Khu đất xây dựng nhà trọ bảo đảm tiêu chuẩn tại tiết 5.1 mục 5, Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế (sau đây 

gọi là TCVN 4451:2012). Cụ thể như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/xay-dung/tcvn-4451-2012-nha-o-nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke-908347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/xay-dung/tcvn-4451-2012-nha-o-nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke-908347.aspx
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a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt (nếu có); 

b) Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng yêu 

cầu hiện tại và phát triển trong tương lai; 

c) Không được bố trí trong khu vực cấm xây dựng; hành lang bảo vệ 

công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, di tích lịch sử - văn hóa và 

khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; khu vực có 

nguy cơ lở đất, lũ quét, ngập úng, bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, bãi rác, 

nghĩa trang; 

d) Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. 

2. Các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu trong khu đất xây dựng 

nhà trọ (giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ, vệ sinh 

môi trường) được xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. 

Điều 6. Thiết kế nhà trọ 

Việc thiết kế nhà trọ phải phù hợp với quy hoạch xây dựng (nếu có); đảm 

bảo Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD và tiêu chuẩn TCVN 4451:2012 Nhà ở - 

Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. 

1. Hồ sơ thiết kế phải phù hợp với quy hoạch xây dựng (nếu có), như: 

tầng cao, chiều cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi 

xây dựng công trình làm cơ sở thiết kế xây dựng. Trường hợp khu đất dự kiến 

xây dựng, cải tạo để kinh doanh nhà trọ không có trong các quy hoạch xây dựng, 

hồ sơ thiết kế phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, phù hợp với quy chế quản 

lý kiến trúc, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan. 

2. Thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

3. Bảo đảm về kiến trúc, hệ thống kỹ thuật (cấp thoát nước, thông gió, 

chiếu sáng) theo TCVN 4451:2012; bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy theo 

QCVN 06:2021. 

4. Bảo đảm yêu cầu tối thiểu về chất lượng nhà trọ. Nhà trọ đảm bảo tiêu 

chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), các bộ phận nền, khung, mái 

của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ 

các loại vật liệu tạm, mau hỏng. Cụ thể: 

“Nền cứng” là nền, móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm 

tăng độ cứng của nền như: vừa xi măng - cát, bê tông cốt thép, gạch, đá; 

“Khung cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng đỡ. 

Khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 

chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc; 
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“Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ 

thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 

chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có 

chất lượng tốt. 

5. Về cấp điện: đường dây cấp điện phải đảm bảo an toàn theo quy định 

của ngành điện; phải có đèn chiếu sáng ngoài nhà đảm bảo đủ ánh sáng khi đi lại. 

6. Về cấp nước sinh hoạt: Thực hiện theo quy định tại Bảng 3.1 Tiêu 

chuẩn TCXDVN ngày 33:2006. Trường hợp dùng nước giếng khoan phải có bể 

lọc đảm bảo Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống của Bộ Y tế. 

7. Về thoát nước: Phải có đường ống thoát nước kết nối với hệ thống 

thoát nước chung của khu vực. Trường hợp dùng mương, rãnh thoát nước phải 

có nắp đậy. 

8. Về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy:  

Phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định tại TCVN 3890:2009; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy; Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Các phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.  

9. Về vệ sinh môi trường:  

Nhà trọ phải có chỗ giặt, phơi quần áo. Trường hợp sử dụng khu vệ sinh 

chung phải có chỗ vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (bao gồm xí, tắm). Xung 

quanh nhà trọ phải có chỗ tập kết rác thải hợp vệ sinh. Rác thải phải được thu 

gom hàng ngày để không làm ô nhiễm môi trường. 

Điều 7. Quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cấp 

giấy phép xây dựng và thi công xây dựng nhà trọ 

1. Phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo khoản 9 Điều 6 Quy định này 

và theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy.  

2. Vệ sinh môi trường: Thực hiện theo khoản 10 Điều 6 Quy định này và 

theo quy định tại Chương III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

3. Cấp giấy phép xây dựng:  

Các công trình theo quy định tại khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội được miễn 

phép xây dựng. 
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Đối với các công trình còn lại: việc cấp phép xây dựng được thực hiện 

theo quy trình quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng; Điều 54 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

quy định tại Điều 95, Điều 96 Luật Xây dựng; Điều 43, Điều 47 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP. 

4. Thi công xây dựng: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, 

khoản 5 Điều 9 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

Điều 8. Kinh doanh nhà trọ 

Chủ nhà trọ trước khi đưa nhà trọ đi vào hoạt động, kinh doanh đảm bảo 

các nguyên tắc sau: 

1. Có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Quy định này. 

2. Có đăng ký thuế và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

3. Giá cho thuê được niêm yết công khai tại nơi cho thuê đảm bảo việc 

niêm yết rõ ràng, thuận lợi rễ quan sát của mọi người.   

4. Treo bản Nội quy nhà trọ ở nơi dễ quan sát. 

5. Chấp hành các quy định của pháp luật về thiết kế nhà trọ theo quy định 

tại Điều 6 Quy định này; phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cấp giấy 

phép xây dựng và thi công xây dựng nhà trọ theo quy định tại Điều 7 Quy định này. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

1. Sở Xây dựng: 

a) Hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện kiểm tra và xử lý 

những trường hợp vi phạm Quy định này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề 

phát sinh thuộc thẩm quyền; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề 

phát sinh vượt thẩm quyền. 

c) Phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng nhà 

trọ đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định của pháp luật về xây dựng. 

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, hoặc đột xuất, Sở Xây dựng báo cáo 

UBND tỉnh về tình hình quản lý nhà trọ trên địa bàn (ngày 25 tháng 6 đối với 

báo cáo 6 tháng, ngày 25 tháng 12 đối với báo cáo năm).   

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh cho các hộ gia đình, cá nhân. 
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b) Phối hợp UBND cấp huyện kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

đối với hộ gia đình, cá nhân có nhà trọ cho thuê. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

a) Hướng dẫn UBND cấp huyện, các bộ phận chuyên môn trực thuộc 

thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất; cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 

ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội trong việc sử dụng đất của các chủ 

nhà trọ. 

b) Phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường đối với các chủ nhà trọ. 

4. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá cho thuê nhà trọ. 

5.  Sở Công thương: 

Hướng dẫn, phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt tại các nhà trọ theo đúng quy định. 

6. Công an tỉnh: 

a) Chủ trì, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức hướng dẫn kiểm tra, quản lý chủ nhà trọ, 

người thuê trọ chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh trật tự; 

phòng cháy, chữa cháy và chấp hành nghĩa vụ thuế theo pháp luật về thuế. 

b) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của pháp luật 

và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn 

nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh trật tự cho những người làm 

công tác quản lý, bảo vệ nhà trọ. 

c) Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, thông tin về giao thông, 

nguôn nước phục vụ chữa cháy. 

d) Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cần huy động 

nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. 

đ) Tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khám nghiệm hiện trường và 

điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ, tai nạn sự cố.  

7. Cục Thuế tỉnh: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện tổ chức 

thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế và kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật thuế của các chủ nhà trọ trên địa bàn. 
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b) Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan của huyện, UBND cấp xã thường xuyên rà soát (đối chiếu số liệu các 

nhà trọ trên địa bàn với các cơ quan, đơn vị chức năng, như: Công an huyện, 

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện), quản lý, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các 

chủ nhà trọ đăng ký kê khai, nộp thuế theo quy định; tăng cường công tác quản 

lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế với nhà nước của các 

chủ nhà trọ theo quy định của pháp luật thuế. 

c) Định kỳ hằng quý, hằng năm tổng hợp (số lượng nhà trọ, số đã kê khai 

nộp thuế, kết quả thu thuế), báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý thuế của 

các nhà trọ trên địa bàn (ngày 25/3, 25/6, 25/9 đối với báo cáo quý và ngày 

25/12 đối với báo cáo năm).   

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:  

Tuyên truyền, phổ biến cho người lao động tại các doanh nghiệp trong 

khu công nghiệp có nhu cầu thuê nhà trọ biết, thực hiện các nội dung của Quy 

định này. 

9. UBND cấp huyện: 

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý nhà trọ trên địa bàn; 

chủ trì hướng dẫn chủ nhà trọ cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp phép xây 

dựng; phối hợp với Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực, các cơ quan 

liên quan, UBND cấp xã trong việc quản lý, hướng dẫn các chủ nhà trọ kê khai 

nộp thuế theo quy định. 

b) Căn cứ vào nhu cầu phát triển nhà trọ trên địa bàn các xã xung quanh 

khu, cụm công nghiệp để quy hoạch các khu vực đất ở cho mục đích xây dựng 

nhà trọ, nhằm từng bước hình thành các khu nhà trọ tập trung có đủ hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội; lập phủ kín quy hoạch điểm dân cư nông thôn mới. 

c) Chủ trì, tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng, giấy đăng ký kinh doanh nhà 

trọ theo thẩm quyền, điều kiện hoạt động của nhà trọ đảm bảo theo Quy định này 

và các quy định pháp luật khác có liên quan; xử lý kịp thời đối với hành vi vi 

phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

d) Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý nhà trọ (trật tự 

xây dựng, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, an ninh trật tự, môi trường, phòng 

chống cháy nổ), ngăn chặn và xử lý kịp thời công trình vi phạm trật tự xây dựng 

trên địa bàn theo quy định; thông báo kết quả kiểm tra đột xuất tới Sở Xây dựng 

và UBND cấp xã để theo dõi, quản lý.  

đ) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, hoặc đột xuất, UBND cấp huyện báo cáo 

Sở Xây dựng về tình hình quản lý nhà trọ trên địa bàn (ngày 20 tháng 6 đối với 

báo cáo 6 tháng, ngày 20 tháng 12 đối với báo cáo năm).   

10. UBND cấp xã: 
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a) Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về quản lý nhà trọ trên địa bàn; 

phối hợp với Chi cục Thuế khu vực và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các nhà trọ theo quy định. 

b) Tuyên truyền, phổ biến Quy định này đến các chủ nhà trọ trên địa bàn 

biết, triển khai thực hiện. 

c) Tổ chức kiểm tra sự đáp ứng các điều kiện khởi công xây dựng nhà trọ; 

chủ trì kiểm tra trật tự xây dựng nhà trọ thuộc trường hợp được miễn giấy phép 

xây dựng trên địa bàn; kiểm tra đột xuất về trật tự xây dựng đối với nhà trọ có 

dấu hiệu vi phạm trên địa bàn quản lý, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo 

quy định và thông báo kết quả xử lý tới UBND cấp huyện để theo dõi, quản lý.  

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, hoặc đột xuất, UBND cấp xã báo cáo 

UBND cấp huyện về tình hình quản lý nhà trọ trên địa bàn (ngày 15 tháng 6 đối 

với báo cáo 6 tháng, ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm).   

Điều 10. Trách nhiệm của Chủ nhà trọ  

1. Thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

2. Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo chất 

lượng xây dựng và tiêu chuẩn quy định. Thực hiện cấp giấy phép xây dựng 

trước khi khởi công xây dựng theo quy định.   

3. Chủ nhà trọ phải niêm yết công khai giá cho thuê tại nơi cho thuê, đảm 

bảo việc niêm yết rõ ràng, thuận lợi, dễ quan sát của mọi người.   

4. Phải thực hiện thông báo và hoàn thiện các thủ tục với đơn vị bán điện, 

cấp nước để cấp định mức sử dụng điện, nước cho các hộ thuê nhà để ở, đảm bảo 

đầy đủ điều kiện cho người thuê nhà trọ được sử dụng. 

5. Chấp hành nghiêm nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế. 

6. Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh trật tự, phòng 

cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; ký cam kết thực hiện những quy định của 

pháp luật về an ninh, trật tự với Công an cấp xã (nơi có nhà trọ). 

7. Thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê nhà trọ với người thuê nhà trọ; 

treo bản Nội quy nhà trọ ở nơi dễ quan sát và phổ biến Nội quy nhà trọ. 

8. Trường hợp đột xuất có những vụ việc nghiêm trọng hoặc nghi vấn có 

liên quan đến an ninh, trật tự thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc 

cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

9. Chấp hành việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. 

Điều 11. Trách nhiệm của người thuê nhà trọ  

1. Xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cư trú. 

3. Ký hợp đồng thuê nhà trọ với chủ nhà trọ; tuân thủ hợp đồng đã ký và 

Nội quy nhà trọ. Trường hợp phát hiện chủ nhà trọ có hành vi vi phạm pháp luật 

thì kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần 

nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với nhà trọ đã đi vào hoạt động trước ngày Quyết định này có hiệu 

lực thi hành, chủ nhà trọ đối chiếu với Quy định này để có biện pháp cải tạo   

đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Các nội dung về thực 

hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; niêm yết giá cho thuê;  bản nội 

quy nhà trọ được thực hiện theo Quy định này.  

2. Đối với nhà trọ chưa thi công xây dựng, việc thiết kế, phòng cháy chữa 

cháy, vệ sinh môi trường, cấp giấy phép xây dựng, thi công xây dựng nhà trọ và 

kinh doanh nhà trọ tuân thủ theo quy định này.  

3. Đối với các nhà trọ đang thi công xây dựng, Chủ nhà trọ trước khi kinh 

doanh nhà trọ cần đáp ứng các nội dung tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8 Quy định 

này; đồng thời có biện pháp cải tạo, sửa chữa đảm bảo về phòng cháy chữa 

cháy, bảo vệ môi trường theo khoản 1, 2 Điều 7 quy định này. Trong trường hợp 

nhà trọ thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng theo quy định (chủ nhà trọ thi 

công xây dựng khi chưa được cấp phép theo quy định), đề nghị chủ nhà trọ dừng 

việc thi công công trình, thực hiện cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 3 

Điều 7 Quy định này. 

4. Đối với các nhà trọ đã thi công xây dựng nhưng chưa hoạt động Chủ 

nhà trọ trước khi kinh doanh nhà trọ cần đáp ứng các nội dung tại khoản 1, 

khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8 Quy định này; đồng thời có biện pháp cải tạo, 

sửa chữa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo khoản 1, 

khoản 2 Điều 7 quy định này. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  
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