
 

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật cư trú năm 2020 được được 

xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những quy định Luật cư trú năm 2006 

(sửa đổi bổ sung năm 2013) phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy 

tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đáp ứng yêu cầu ứng 

dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là 

xây dựng, quản lý cư trú qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tốt hơn 

nữa quyền tự do cư trú của công dân; góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công 

tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

          Luật Cư trú năm 2020 cơ bản kế thừa quy định của Luật hiện hành, đồng thời 

sửa đổi, bãi bỏ và làm rõ hơn các quy định trước đây nhằm bảo đảm quyền tự do cư 

trú của công dân; góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; đáp ứng yêu 



cầu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng 

tâm là xây dựng và quản lý cư trú theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

          Luật Cư trú năm 2020 gồm 07 chương 38 điều, 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. 



 

           Đối với các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú, Luật Cư trú năm 2020 đã bổ 

sung những quy định như: 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. 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 cổ, hủy hoại giấy tờ, 

tài liệu về cư trú. 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... 

          Tại Điều 23 Luật Cư trú năm 2020 quy định 05 địa điểm không được đăng ký 

thường trú mới, gồm: Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc 

lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng 

lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được 

xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực 

bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà 

ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ 

điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất 

và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở 

đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng 

chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định 

phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... 



 

 

         

Điều 24 Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1.7.2021) quy định về Xóa đăng ký thường 

trú như sau: 

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. 

  

Kể từ ngày Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành nhưng 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 31/12/2022. 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, khai báo về 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./.  

   

 


