
Rượt chạy tRong đêm

"đêm nay công an kiểm tra hộ khẩu 
nhé!" - tiếng bà chủ nhà vang khắp 
hành lang dãy nhà trọ 12 phòng khu 
Phùng Khoang, nơi có 26 nhân mạng 
là sinh viên đại học đang tá túc. Vậy 
là, loạn cả lên, đứa ba lô xe đạp đến 
nhà bạn, đứa ngáp ngắn ngáp dài 
nhảy sang quán chát đêm, đứa alô 
cho người yêu đến đón... năm bữa 
nửa tháng cảnh chạy trốn công an lại 
diễn ra vì bà chủ nhà trọ lười đi khai 
báo tạm trú. Dương thu huyền, sinh 
viên trường đh hà nội ngao ngán: 
"mỗi lần như thế thấy mình y như tội 
phạm!".

nhiều khi không được báo trước, 
công an khu vực xuất hiện, tất cả mới 
tá hoả lên chạy thục mạng. cứ quần 
đùi, may ô mà chạy. trượt chân la oai 
oái. tưởng chuyện gì, hoá ra tội không 
đi đăng ký tạm trú. có cậu sinh viên 
có bà mẹ ở quê lên chơi. đang ba hoa 
chuyện thành phố thì có đứa đập cửa 
báo, công an khu vực "hỏi thăm". 
Bà mẹ còn đang mắt tròn mắt dẹt 
thì cậu con trai đã tắt phụt đèn, nhờ 
hàng xóm khoá trái cửa ngoài. hơn 1 
tiếng đồng hồ trôi qua, khi có tiếng 
thì thào bên ngoài "đi rồi", bà mẹ 
mới được giải thoát, toát hết mồ hôi. 
đời sinh viên "lang bạt", ít người trụ 
lâu ở một nhà trọ. có vô số lý do để.. 
ngại đi đăng ký tạm trú. Và lý do bị 
nhiều người "than" nhất là phải quay 

về địa phương làm giấy xác nhận.

ngán, ngại thủ tục 
nguyễn thị thu trang, sinh viên 
trường đh Sư phạm nghệ thuật tư 
phàn nàn: "tôi thuê nhà ở quận cầu 
giấy, công an yêu cầu phải có xác 
nhận của trường. nhưng lúc chuyển 
đến đống đa, công an khu vực lại yêu 
cầu xác nhận của địa phương, giấy 
của trường không có giá trị. tại sao 
không giản tiện thủ tục, ví dụ chỉ cần 
chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên".

còn trần Vân Anh, sinh viên trường 
đh hà nội thì cho biết: "chỗ tôi trọ 
mất trộm liên tục, có phòng còn rước 
cave về qua đêm. nói chung là an 
ninh rất tệ. Lần nào ngỏ ý đi đăng ký 
tạm trú, bà chủ nhà cũng gạt đi, rằng 
đăng ký mấy hôm chúng mày lại bỏ đi 
thuê chỗ khác, mất công lắm. thỉnh 
thoảng nửa đêm công an khu vực đi 
kiểm tra đột xuất, chúng tôi vẫn phải 
nộp phạt 100.000 đồng". 

Anh tùng quê ở hưng yên làm phụ 
hồ, thuê trọ tại khu yên hà (cầu 
giấy) phân bua: "Anh em chúng 
tôi làm thuê thời vụ, tháng có việc, 
tháng không nên chỗ ở cũng không 
ổn định. Bác Doan ngồi gần đó chen 
vào: "mỗi lần đăng ký còn phải nộp 
20 ngàn đồng nữa. nông dân chúng 
tôi đi đồng nát cũng không tránh 
được các khoản phí".

Không ít người đã làm việc trong các 
cơ quan ở hàng chục năm rồi nhưng 
vẫn đều đặn… nộp phạt. như anh 
trần mạnh hùng ở Sở điện lực hà 
nội: "tôi ở hà nội đã 12 năm nhưng 
chưa được nhập hộ khẩu vì không có 
nhà. công an phường Vĩnh hồ yêu 
cầu phải có giấy khai báo tạm vắng 
ở quê. thế nhưng nơi ở cũ của tôi chỉ 
cho phép tạm vắng tối đa 6 tháng, rồi 
phải làm lại. mỗi lần như vậy tôi phải 
xin nghỉ việc cơ quan về quê làm giấy 
tờ, nhưng lần thì công an đi vắng, lần 
thì cả phường đi tham quan... Bây 
giờ chỗ nào yêu cầu đăng ký tạm trú 
gắt quá, tôi đành chuyển nhà đến 
phường khác".

Anh Lương minh tân, công an 
phường nghĩa đô xác nhận: "Dù biết 
những khó khăn của người đăng ký 
tạm trú, nhưng theo quy định, chúng 
tôi vẫn phải yêu cầu cả chứng minh 
thư và bản khai nhân khẩu có xác 
nhận của địa phương".

theo thống kê của công an hà nội, 
hiện nay còn tới 40% người ngoại 
tỉnh sinh sống, làm việc tại hà nội 
không đăng ký tạm trú. Bên cạnh việc 
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật, có lẽ cũng cần phải 
xem xét để giản tiện hơn nữa các giấy 
tờ, thủ tục để người dân dễ dàng thực 
hiện nghĩa vụ của mình.

>> ngôn Phi

Rượt chạy
Lúc nửA đêm

những đêm công An hà nội tổng Kiểm 
tRA hộ Khẩu toàn thành Phố. đối Với 
những người nhậP cư "Không giấy 
tờ", một cuộc Lẩn tRốn Lại Bắt đầu.
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