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THÁNG 7 NĂM 2021 

Luật cư trú được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 

năm 2020 gồm 7 chương và 38 điều, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2021, trong đó quy định những nội dung 

đáng chú ý sau: 

 

1/ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH (Điều 1) 
Luật này quy định về việc thực hiện quyền 

tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về 

đăng ký, quản lý cư trú. 

2/ NGUYÊN TẮC CƯ TRÚ VÀ QUẢN 

LÝ CƯ TRÚ (Điều 3) 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

2. Bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp 

pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng 

đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm 

quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của 

công dân và trách nhiệm của Nhà nước với 

nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội.  

3. Trình tự, thủ tục đăng ký cư trú phải đơn 

giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, 

minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý 

cư trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. 

4. Thông tin về cư trú phải được cập nhật 

vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 

dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; 

tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi 

thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú. 

5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về đăng 

ký, quản lý cư trú phải được phát hiện, xử lý 

kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp 

luật. 

3/ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO 

CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN (Điều 4) 
1. Công dân thực hiện quyền tự do cư trú 

theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan.  

2. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của 

công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp 

sau đây:  

a) Người bị cơ quan, người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam; 

người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết 

định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành 

án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp 

hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị 

kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong 

thời gian thử thách; người đang chấp hành án 

phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo 

không giam giữ; người được tha tù trước thời 

hạn có điều kiện đang trong thời gian thử 

thách; 

b) Người đang chấp hành biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; 

người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang 

được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp 

hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ 

tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;  



c) Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan 

dịch bệnh cho cộng đồng;  

d) Địa điểm, khu vực cách ly vì lý do 

phòng, chống dịch bệnh theo quyết định của cơ 

quan, người có thẩm quyền; địa bàn có tình 

trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; địa 

điểm không được đăng ký thường trú mới, 

đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của 

Luật này; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của 

luật. 

3. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của 

công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. 

Nội dung, thời gian hạn chế quyền tự do cư trú 

thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án, quyết định của cơ quan 

nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy 

định của luật có liên quan. 

4/ CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM 

VỀ CƯ TRÚ (Điều 7) 

1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do 

cư trú. 

2. Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi 

thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn 

chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

3. Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc 

đăng ký, quản lý cư trú. 

4. Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận 

hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú 

hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực 

hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký 

cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện 

đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng 

ký tạm trú trái với quy định của pháp luật. 

5. Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư 

trú trái với quy định của pháp luật. 

6. Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài 

liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật 

hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về 

cư trú. 

7. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài 

liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật. 

8. Lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư 

trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

9. Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư 

trú; sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư 

trú; cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự 

thật về cư trú; khai man điều kiện, giả mạo hồ 

sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, 

đăng ký tạm trú; mua, bán, thuê, cho thuê, 

mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy 

hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú. 

10. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, 

dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi 

phạm pháp luật về cư trú. 

11. Giải quyết cho đăng ký thường trú, 

đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống 

tại chỗ ở đó. 

12. Đồng ý cho người khác đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình 

để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống 

tại chỗ ở đó. 

13. Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm 

cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, 

phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong Cơ 

sở dữ liệu về cư trú. 

5/ QUYỀN CỦA CÔNG DÂN VỀ CƯ 

TRÚ (Điều 8) 

1. Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của 

mình, đăng ký cư trú phù hợp với quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, 

thông tin về hộ gia đình trong Cơ sở dữ liệu về 

cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định 

của pháp luật. 

3. Được khai thác thông tin về cư trú của 

mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước 

không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác 

nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.  

4. Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật, 

điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trong 

Cơ sở dữ liệu về cư trú khi có thay đổi hoặc 

khi có yêu cầu. 

5. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của 

mình khi có yêu cầu. 

6. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư trú. 

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành 

vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định 

của pháp luật. 

6/ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ 

CƯ TRÚ (Điều 9) 

1. Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình 

cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu 

trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã 

cung cấp. 

3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định 

của pháp luật về phí và lệ phí. 



7/ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ HỘ 

VÀ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH VỀ CƯ 

TRÚ (Điều 10) 

1. Những người cùng ở tại một chỗ ở hợp 

pháp và có quan hệ gia đình là ông nội, bà nội, 

ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con 

và anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột thì có 

thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo 

hộ gia đình.  

2. Người không thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện đăng 

ký thường trú, đăng ký tạm trú tại cùng một 

chỗ ở hợp pháp theo quy định của Luật này thì 

được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào 

cùng một hộ gia đình. 

3. Nhiều hộ gia đình có thể đăng ký thường 

trú, đăng ký tạm trú tại cùng một chỗ ở hợp 

pháp. 

4. Chủ hộ là người có năng lực hành vi dân 

sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống 

nhất đề cử; trường hợp hộ gia đình không có 

người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì 

chủ hộ là người được các thành viên hộ gia 

đình thống nhất đề cử; trường hợp các thành 

viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ 

là thành viên hộ gia đình do Tòa án quyết định.  

Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người 

thì người đó là chủ hộ. 

5. Chủ hộ có quyền và nghĩa vụ thực hiện, 

tạo điều kiện, hướng dẫn thành viên hộ gia 

đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư 

trú và những nội dung khác theo quy định của 

Luật này; thông báo với cơ quan đăng ký cư 

trú về việc trong hộ gia đình có thành viên 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

24, khoản 1 Điều 29 của Luật này.  

6. Thành viên hộ gia đình có quyền và 

nghĩa vụ thống nhất đề cử chủ hộ; thực hiện 

đầy đủ quy định về đăng ký, quản lý cư trú. 

8/  NƠI CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN 

(Điều 11) 
1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi 

thường trú, nơi tạm trú.  

2. Trường hợp không xác định được nơi 

thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công 

dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy 

định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.  

9/ NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI CHƯA 

THÀNH NIÊN (Điều 12) 

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là 

nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư 

trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa 

thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà 

người chưa thành niên thường xuyên chung 

sống; trường hợp không xác định được nơi 

thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của 

người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa 

thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận 

được thì nơi cư trú của người chưa thành niên 

do Tòa án quyết định.  

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư 

trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được 

cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.  

10/ NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC 

GIÁM HỘ (Điều 13) 

1. Nơi cư trú của người được giám hộ là 

nơi cư trú của người giám hộ. 

2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú 

khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu 

được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có 

quy định.  

 

11/ NƠI CƯ TRÚ CỦA VỢ, CHỒNG 

(Điều 14) 

1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, 

chồng thường xuyên chung sống. 

2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác 

nhau theo thỏa thuận hoặc theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

12/ NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI HỌC 

TẬP, CÔNG TÁC, LÀM VIỆC TRONG 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG (Điều 15) 

1. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh 

sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên 

chức quốc phòng, sinh viên, học viên các 

trường Quân đội nhân dân là nơi đơn vị của 

người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, 

hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân, viên chức quốc phòng có nơi cư trú 

khác theo quy định của Luật này. 

2. Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh 

viên, học viên các trường Công an nhân dân, 

hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công 

nhân công an là nơi đơn vị của người đó đóng 

quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân 

công an có nơi cư trú khác theo quy định của 

Luật này. 

... 

13/ NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI HOẠT 

ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO, TRẺ 

EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI 

KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA TRONG CƠ 

SỞ TÍN NGƯỠNG, CƠ SỞ TÔN GIÁO 

(Điều 17) 



1. Nơi cư trú của người hoạt động tín 

ngưỡng, nhà tu hành, chức sắc, chức việc, 

người khác hoạt động tôn giáo sinh sống trong 

cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín 

ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp có nơi 

cư trú khác theo quy định của Luật này. 

2. Nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật 

đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người 

không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh 

sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là 

cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.  

14/ NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI 

KHÔNG CÓ NƠI THƯỜNG TRÚ, NƠI 

TẠM TRÚ (Điều 19) 

1. Nơi cư trú của người không có cả nơi 

thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều 

kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi 

ở hiện tại của người đó; trường hợp không có 

địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được 

xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người 

đó đang thực tế sinh sống. Người không có nơi 

thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin 

về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở 

hiện tại. 

... 

15/ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THƯỜNG 

TRÚ (Điều 20) 
1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc 

quyền sở hữu của mình thì được đăng ký 

thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. 

2. Công dân được đăng ký thường trú tại 

chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của 

mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp 

pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây: 

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; 

con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;  

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị 

ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc 

biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không 

có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần 

hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, 

khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, 

bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, 

em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, 

dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;  

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ 

hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn 

cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà 

nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em 

ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì 

ruột; người chưa thành niên về ở với người 

giám hộ. 

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này, công dân được đăng ký thường trú 

tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi 

đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng 

ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, 

mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng 

ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; 

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối 

thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 

nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.  

4. Công dân được đăng ký thường trú tại 

cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình 

phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Người hoạt động tôn giáo được phong 

phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên 

chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn 

giáo; 

b) Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;  

c) Người được người đại diện hoặc ban 

quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký 

thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt 

động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng; 

d) Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, 

người khuyết tật nặng, người không nơi nương 

tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ 

sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại 

diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường 

trú. 

... 

7. Việc đăng ký thường trú của người chưa 

thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ 

hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú 

của người chưa thành niên do Tòa án quyết 

định. 

... 

16/ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG 

TRÚ (Điều 22) 

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ 

đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú 

nơi mình cư trú. 

2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, 

cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu 

tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp 

hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng 

ký bổ sung hồ sơ. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ 

quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, 

cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của 

người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và 

thông báo cho người đăng ký về việc đã cập 

nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp 

từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 



4. Người đã đăng ký thường trú mà 

chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều 

kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm 

đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy 

định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể 

từ ngày đủ điều kiện đăng ký. 

17/ XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ 

(Điều 24) 

1. Người thuộc một trong các trường hợp 

sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:  

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố 

mất tích hoặc đã chết; 

b) Ra nước ngoài để định cư; 

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường 

trú quy định tại Điều 35 của Luật này; 

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 

12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại 

chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ 

trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng 

không phải để định cư hoặc trường hợp đang 

chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; 

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho 

thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt 

Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch 

Việt Nam; 

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở 

do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc 

thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày 

chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa 

đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp 

quy định tại điểm h khoản này;  

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở 

hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó 

đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể 

từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng 

ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp 

được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, 

cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường 

trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại 

điểm h khoản này; 

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở 

do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc 

thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho 

thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ 

đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng 

ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của 

mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho 

người khác và không được chủ sở hữu mới 

đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở 

đó; 

i) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở 

đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương 

tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy 

định của pháp luật.  

2. Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm 

quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý 

do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ 

sở dữ liệu về cư trú.  

3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ 

tục xóa đăng ký thường trú. 

18/ TÁCH HỘ (Điều 25) 

1. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để 

đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp 

pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký 

tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì 

trong số các thành viên đó có ít nhất một người 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp 

pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia 

đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà 

vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;  

c) Nơi thường trú của hộ gia đình không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật 

này. 

2. Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi 

thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý 

cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp 

pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng 

văn bản. 

Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều này thì hồ sơ tách hộ 

bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy 

tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp 

tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó. 

3. Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:  

a) Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy 

định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký 

cư trú; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ 

quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, 

cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến 

việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và 

thông báo cho người đăng ký về việc đã cập 

nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết 

tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

19/ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ 

(Điều 27) 

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp 

pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã 

nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập 

hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải 



thực hiện đăng ký tạm trú. 

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có 

thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.  

3. Công dân không được đăng ký tạm trú 

mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật 

này. 

20/ XÓA ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ (Điều 

29) 

1. Người thuộc một trong các trường hợp 

sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú: 

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố 

mất tích hoặc đã chết; 

b) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm 

trú quy định tại Điều 35 của Luật này; 

c) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 

tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ 

ở khác;  

d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho 

thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt 

Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch 

Việt Nam; 

đ) Đã được đăng ký thường trú tại chính 

nơi tạm trú; 

e) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do 

thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc 

thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú 

tại chỗ ở khác; 

g) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp 

pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã 

chuyển cho người khác, trừ trường hợp được 

chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống 

tại chỗ ở đó; 

h) Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị 

phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện 

đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định 

của pháp luật. 

2. Cơ quan đã đăng ký tạm trú có thẩm 

quyền xóa đăng ký tạm trú và phải ghi rõ lý do, 

thời điểm xóa đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ 

liệu về cư trú. 

3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ 

tục xóa đăng ký tạm trú. 

21/ THÔNG BÁO LƯU TRÚ (Điều 30) 
1. Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ 

gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ 

sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức 

năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu 

trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp 

người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia 

đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không 

có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có 

trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan 

đăng ký cư trú. 

2. Việc thông báo lưu trú được thực hiện 

trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử 

hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định.  

3. Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm 

họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng 

minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; 

lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.  

4. Việc thông báo lưu trú được thực hiện 

trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường 

hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông 

báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày 

hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú 

nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. 

5. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ 

tiếp nhận lưu trú.  

 

22/ KHAI BÁO TẠM VẮNG (Điều 31) 

1. Công dân có trách nhiệm khai báo tạm 

vắng trong các trường hợp sau đây: 

a) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp 

xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với bị 

can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt 

tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc 

đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại 

ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình 

chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được 

hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; 

người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo 

không giam giữ; người được tha tù trước thời 

hạn có điều kiện đang trong thời gian thử 

thách;  

b) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp 

xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên đối với 

người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn; người phải chấp hành 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường 

giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành 

hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý 

trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa 

vào trường giáo dưỡng; 

c) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp 

huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở 

lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các 

nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp 

xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên 

đối với người không thuộc trường hợp quy 



định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ 

trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới 

hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài. 

2. Trước khi đi khỏi nơi cư trú, người quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này 

phải đến khai báo tạm vắng tại cơ quan đăng 

ký cư trú nơi người đó cư trú; khi đến khai báo 

tạm vắng phải nộp đề nghị khai báo tạm vắng 

và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền 

giám sát, quản lý, giáo dục người đó. 

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra nội dung khai báo. Trong 

thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đề nghị khai báo tạm vắng, cơ quan đăng 

ký cư trú cấp phiếu khai báo tạm vắng cho 

công dân; trường hợp phức tạp thì thời gian 

giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 

02 ngày làm việc. 

3. Người quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 1 Điều này có thể đến khai báo tạm vắng 

trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người 

đó cư trú hoặc khai báo qua điện thoại, phương 

tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định. Trường hợp 

người quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là 

người chưa thành niên thì người thực hiện khai 

báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ. 

4. Nội dung khai báo tạm vắng bao gồm 

họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng 

minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo 

tạm vắng; lý do tạm vắng; thời gian tạm vắng; 

địa chỉ nơi đến.  

5. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 

cập nhật thông tin khai báo tạm vắng của công 

dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo 

cho người khai báo về việc đã cập nhật thông 

tin khai báo tạm vắng khi có yêu cầu. 

23/ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ CƯ TRÚ (Điều 32) 

... 

4. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về cư trú tại địa phương; 

b) Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan 

hữu quan ở địa phương về quản lý cư trú; 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về cư trú; 

d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo 

quy định của pháp luật.  

24/ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN 

ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ (Điều 33) 
1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính; 

hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình thực hiện các quy định của pháp luật về 

cư trú; công khai địa điểm, số điện thoại hoặc 

cách thức khác để tiếp nhận thông báo lưu trú, 

khai báo tạm vắng. 

2. Cập nhật thông tin về cư trú của công 

dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu về cư trú. 

3. Xác nhận thông tin về cư trú, thông báo 

về kết quả thực hiện các thủ tục đăng ký 

thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, 

khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư 

trú, tách hộ, khai báo tạm vắng dưới hình thức 

văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu 

về đăng ký, quản lý cư trú và bảo mật thông tin 

về đăng ký cư trú của công dân. 

5. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư 

trú theo thẩm quyền. 

25/ HỦY BỎ ĐĂNG KÝ THƯỜNG 

TRÚ, ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ (Điều 35) 

Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm 

thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm 

trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối 

tượng và điều kiện theo quy định của Luật này 

thì cơ quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ 

trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng 

ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc 

đăng ký đó. Cơ quan đã đăng ký có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho người đăng 

ký và nêu rõ lý do. 

26/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ 

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT CÓ 

LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CƯ TRÚ 

(Điều 37) 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của 

Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 

như sau: 

“1. Nội dung thông tin được thu thập, cập 

nhật gồm: 

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

b) Ngày, tháng, năm sinh; 

c) Giới tính; 

d) Nơi đăng ký khai sinh; 

đ) Quê quán; 

e) Dân tộc; 

g) Tôn giáo; 

h) Quốc tịch; 

i) Tình trạng hôn nhân; 

k) Nơi thường trú; 



l) Nơi tạm trú; 

m) Tình trạng khai báo tạm vắng; 

n) Nơi ở hiện tại; 

o) Quan hệ với chủ hộ; 

p) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập 

nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác 

định nhóm máu của người đó; 

q) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá 

nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch 

của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện 

hợp pháp; 

r) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá 

nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ 

hộ và các thành viên hộ gia đình;  

s) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của 

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật 

số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 

như sau: 

“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 

(sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những 

người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng 

ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy 

định của pháp luật về cư trú.”.  

3. Bãi bỏ khoản 3 và khoản 4 Điều 19 của 

Luật Thủ đô số 25/2012/QH13. 

4. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật 

Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12. 

27/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 

38) 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021. 

2. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành.  

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn 

được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này 

cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu về cư trú. 

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng 

ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ 

hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú 

có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của 

Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú. 

4. Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

cơ quan khác có liên quan rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành có nội dung quy định liên quan đến Sổ 

hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình 

giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật 

này, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư 

trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành 

chính./. 
 

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 11 

Tháng 7/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sống và làm việc theo Hiến pháp 

và Pháp luật” 


