
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ H ộ ĩ  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 62/2021 /NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 202Ị

NGHỊ ĐỊNH  
Quy định chi tiết mọt sồ điều Luật Cu1 trú

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày ỉ 9 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sứa đối, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ 
và Luật Tô chức chỉnh quyên địa phưcrng ngày 22 tháng Ị ì năm 2019;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 thảng ỉ ì năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Cồng an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một sô điều Luật Cư trú.

Chương I 
QƯY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh ■

Nghị định này quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú về:

1. Nai cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, 
thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển.

2. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú,

3. Các loại giây tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu 
chứng minh quan hệ nhân thân.

4. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.

5. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

6. Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dừ liệu về cư trú, thông tin trong 
Cơ sở dừ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở 
dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Dối tương áp dụng

Nghị định này áp dụng đổi với cơ quan, tổ chức và công dân Vỉệt Nam 
trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Chu ong II
NƠI C Ư T R Ủ , ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, ĐẢNG KÝ TẠM TRÚ

Điều 3. Noi cư trú của ngưòi sinh sống, nguừi làm nghề lưu động 
trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển

1. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, 
thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyền (sau đây gọi chung là 
phương tiện) là nơi đăng ký phương tiện hoặc nơi phương tiện thường xuyên 
đậu, đỗ (nếu phương tiện đó không phải đãng ký hoặc cỏ nơi đăng ký phương 
tiện không trùng vói nơi thường xuyên đậu, đỗ); trừ trường hợp đã đăng ký 
nơi cư trú khác theo quy định của Luật Cư trú.

2. Nơi thường xuyên đậư, đỗ của phương tiện là địa điểm thực tế được 
phép đậu, đỗ mà phương tiện đó đậu, đỗ nhiều nhất trong 12 tháng liên tục do 
chủ phương tiện tự xác định và đã đăng ký với ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc 
ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi 
phương tiện đó đậu, đổ.

3. Hồ sơ đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện gồm:

a) Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện 
theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu còn 
hạn sử dụng của chủ phương tiện;

c) Giấy chứng nhận đăng ký, đãng kiểm đối với phương tiện phải đăng 
ký, đăng kiểm. Trường hợp phương tiện không phải đãng ký, đăng kiểm thì 
phải có xác nhận của ủy  ban nhân dân câp xã hoặc úy  ban nhân dân cấp 
huyện nơi không cỏ đom vị hành chính cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó 
vào mục đích để ở;

d) Hợp đồng thuê bến bãi cho phương tiện (nếu có).

Công dân có thề cung cấp bản sao có công chửng, chứng thực hoặc bản 
sao kèm bản chính của giấy tờ, tài liệu trong hô sơ đăng ký đê đơn vị tiêp 
nhận kiểm tra, đối chiếu.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hò sơ quy định 
tại khoản 3 Điều này, ửy ban nhân dân cấp xã hoặc ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xem xét, xác nhận vào Giấy xác 
nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện cho chủ phương tiện.

5. Chủ phirơng tiện sử dụng Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên 
đậu, đỗ của phương tiện đã dược ủy ban nhân dân cấp xã hoặc ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận để đăng ký 
thường trú, tạm trú cho bản thân minh hoặc người khác sinh sống, làm nghề 
lưu động trên phương tiện nếu chưa có nơi thường trú, tạm trú nào khác.
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6. Trường hợp chủ phương tiện thay đổi nơi thường xuyên đậu, đỗ của 
phương tiện thi phải đăng ký lại nơi thường xuyên đậu, đỗ theo quy định tại 
Điều này và thực hiện đàng ký thường trú, tạm trú mới theo quy định của Luật 
Cư trú.

Điều 4. Noi cư trú của ngưòi không có noi thường trú, noi tạm trú

1. Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phảỉ khai báo ngay thông 
tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát, cơ quan đăng ký cư trú phát hiện 
người thuộc trường hợp phải khai báo thông tin về cư trú thì có trách nhiệm 
hướng dẫn và yêu cầu công dân đó thực hiện việc khai báo. Trong thời hạn 30 
ngày kế từ ngày cơ quan đãng ký cư trú yêu cầu công dân khai báo thông tin 
ve cư trú, công dân phải có trách nhiệm đến cơ quan đãng ký cư trú để thực 
hiện khai báo.

2. Cơ quan đãng ký cư trú kiểm tra, xác minh thông tin nhân thân của 
công dân đã khai báo qua trao đồi, lấy thông tin từ cha, mẹ, anh, chị em ruột 
hoặc người thân thích khác của công dân; trường hợp cần thiết, có văn bản đề 
nghị cơ quan, tổ chức cỏ liên quan kiểm tra, xác minh và cung cấp thông tin.

Trường hợp qua kiểm tra, xác minh mà xác định thông tin công dân đã 
khai báo là chưa chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú đề nghị công dân đó 
khai báo lại để kiểm tra, xác minh lại nếu thấy cần thiết. Thời hạn kiểm tra, 
xác minh lại được tính như thời hạn kiêm tra, xác minh lần đầu.

Sau khi kiêm tra, xác minh mà xác định được người đên khai báo là công 
dân Việt Nam và thông tin mà công dân đã khai báo là chính xác thì cơ quan 
đăng ký cư trú thực hiện thủ tục càn thiết để cơ quan quản lý Cơ sờ dữ liệu 
quốc gia về dân cư xác lập, cấp số định danh cá nhân cho công dân nếu công 
dân đó chưa có số định danh cá nhân. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm 
cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo, cấp 
giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

3. Nội dung giấy xác nhận thông tin về cư trú bao gồm các thông tin cơ 
bản về công dân: Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm 
sinh; giới tính; quôc tịch; dân tộc; tôn giáo; quê quán; nơi ử hiện tại; ngày, 
tháng, năm khai báo cư trú.

4. Người đã được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cỏ trách nhiệm 
đăng ký thường trú hoặc tạm trú ngay khỉ đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Cư trú; trường hợp vần chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú nhưng 
có thay đổi về thông tin nhân thân thì phải khai báo lại với Công an cấp xã nơi 
đă cấp giấy xác nhận để rà soát, cập nhật thông tin về nhân thân lên Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê dân cư, Cơ sờ dữ liệu vê cư trú.
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5. ủ y  ban nhân dân cấp xã căn cứ vào giấy xác nhận thông tin về cư trú 
của công dân và thông tin của công dân trên Cơ sở dử liệu quốc gia vê dân cư 
tiên hành việc cập nhật thông tin vê hộ tịch và câp giây tờ liên quan đẽn nhân 
thân cho công dân theo thầm quyền.

Điều 5. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ỏ’ họp pháp

1. Công dân khi đăng ký cư trú cần chửng minh chỗ ở hợp pháp bàng 
một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà 
hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thâm quyên câp (trong đó có thông 
tin về nhà ờ);

b) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với 
trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);

c) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa 
giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

d) Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, 
đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ờ đầu tư xây 
dựng đê bán;

đ) Giấy tờ về mua, thue mua, nhận tặng cho, nhận thừa kê, nhận góp 
vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ờ;

e) Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kêt, 
cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

g) Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyên 
giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

h) Giấy tờ có xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã hoặc ủy  ban nhân 
dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã vê nhà ở, đât ở không 
có tranh chấp quyền sờ hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu khỏng có một 
trong các giấy tờ nêu trẽn;

i) Giấy tờ chứng minh về đãng ký, dăng kiểm phương tiện thuộc quyền 
sở hừu. Trường hợp phương tiện không phải đăng ký, đăng kiểm thì cần có 
xác nhận của ủy  ban nhân dân cấp xã hoặc ủy  ban nhân đân cấp huyện nơi 
không có đơn vị hành chính cấp xâ về việc phương tiện được sử dụng để ở; 
Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, dỗ của phương tiện nếu nơi 
đãng ký cư trú không phải nơi đăng ký phương tiện hoặc phương tiện đó 
không phải đăng ký, đăng kiểm;

k) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ 
ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;
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l) Gỉấy tờ của cơ quan, tổ chức đo thủ trưởng cơ quan, tổ chửc ký tên, 
đóng đấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, 
có nhà ở tạo lập trên đất đo cơ quan, tố chức giao đất để làm nhà ở (đối với 
nhà ở, đất thuộc thầm quyền quản lý của cơ quan, tố chức),

2. Trường họp công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở 
nhờ theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú phải có them giấy tờ, tài 
liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú 
gồm: Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có thể hiện 
thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã, ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về 
điều kiện diện tích bỉnh quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Trường họp thông tin chứng minh về chổ ở hợp pháp của công dân đã 
có trong Cơ sở dừ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan 
đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh, không yêu 
câu công dân phải cung câp giấy tờ chứng minh.

Điều 6. Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân

1. Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân thuộc trường hợp quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú, bao gồm:

a) Giấy tờ, tài liệu đế chứng minh quan hệ vợ, chồng: Giấy chứng nhận 
kết hôn; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; xác nhận của ủ y  ban nhân dân 
cấp xã hoặc ủ y  ban nhân dân cấp hiiyện nơi không có đan vị hành chính cấp 
xã nơi cư trú;

b) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: Giấy khai sinh; 
chứng nhận hoặc quyết định việc nuôi con nuôi; quyết định việc nhận cha, 
mẹ, con; xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc ù y  ban nhân dân cấp 
huyện nơi không cỏ đơn vị hành chính cấp xã nơi cư trú; Hộ chiếu còn thời 
hạn sử dụng có chứa thông tin thề hiện quan hệ nhân thân cha hoặc mẹ với 
con; quyết định của Tòa án, trích lục hộ tịch hoặc văn bản của cơ quan y tế, 
cơ quan giám định, cơ quan khác cỏ thẩm quyền xác nhận về quan hệ cha, mẹ 
với con,

2. Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân thuộc trường hợp quy 
định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú, bao gồm:

a) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh mối quan hệ anh, chị, em ruột, cháu 
ruột: Giấy khai sinh, xác nhận của Uy ban nhân dân cấp xẵ hoặc ủy  ban nhân 
dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã nơi cư trú;
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b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà 
nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người 
giám hộ: Quyết định cử người giám hộ; xác nhận của Ưy ban nhân dân câp xã 
hoặc ủy  ban nhân dân cấp huyện nơi không có don vị hành chính câp xã tại 
nơi cư trú về mối quan hệ nhân thân;

c) Giấy tờ, tài liệu chửng minh không còn cha, mẹ: Giấy chứng tử của 
cha, mẹ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha, mẹ mất tích, chết, xác nhận 
của ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi không cỏ 
đơn vị hành chính cấp xã tại nơi cư trú về việc cha, mẹ đã chết;

d) Giấy tờ chứng minh người cao tuổi: Giấy khai sinh, thẻ Căn cước 
công dân hoặc Chửng minh nhân dân, Hộ chiêu; Sô Bảo hi êm xã hội, Thẻ bảo 
hỉểm y tế hoặc xác nhận của Ưy ban nhân dân cấp xã, ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi cư trú vê ngày, tháng, 
năm sinh;

đ) Giấy tờ chứng minh người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật 
nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thân hoặc bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiên hành vi: Chứng nhận 
của cơ sở y tế từ cấp huyện trả lên hoậc xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp 
xã, ủ y  ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi 
cư trú;

e) Giấy tờ chứng minh người chưa thành niên gồm: Giấy khai sinh, thẻ 
Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, sổ Bảo hiêm xã 
hội, Thẻ bảo hiếm y tế hoặc xác nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã, ủ y  ban 
nhân dân câp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi cư trú về 
ngày, tháng, năm sinh.

3. Trường hợp thông tin chứng minh quan hệ nhân thân của công dân đă 
có trôn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dừ liệu chuyên ngành thì 
cơ quan đăng ký cư trú không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chúng 
minh quan hệ nhân thân.

Điều 7, Hồ sơ, thủ tuc xóa đăng ký thường trú

1. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ dăng 
ký thường trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết 
định hủy bỏ đăng ký thường trú đối với công dân, cơ quan đăng ký cư trú thực 
hiện việc xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đãng 
ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở đữ liệu về cư trú.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 07 ngày 
kể từ ngày hộ gia đình cỏ người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người 
thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm
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nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú đến cơ quan đãng ký cư trú. Hồ 
sơ xóa đăng ký thường trú gồm: Tờ khai thay đối thông tin cư trú và giấy tờ, 
tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường họp xóa đăng ký thường trú.

3. Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong ỉực 
lượng vũ trang nhân dân có vãn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa 
bàn đóng quân xóa đãng ký thường trú đối với người thuộc đơn vị mình quản 
lý. Văn bản đê nghị cân nêu rõ họ, chử đệm và tên khai sinh; so Càn cước 
công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người cẩn xóa đăng ký thường trú; 
lý do đề nghị xóa đăng ký thường trú.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp ]ệ 
thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đãng ký thường trú đôi với công dân và 
cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
Cơ sở đừ liệu về cư trú.

5. Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đãng ký thường trú đối với 
công dân khi phát hỉện công dân đó thuộc một trong các trường hợp bị xóa 
đăng ký thường trú. Trước khi thực hiện việc xóa đăng kỷ thường trú, cơ quan 
đăng ký cư trú thông báo về việc xóa đăng ký thường trú tới công dân hoặc 
đại diện hộ gia đinh đê biêt và thực hiện việc nộp hô sơ làm thủ tục xóa đăng 
ký thường trú theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp quá 07 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú thông báo 
mà người thuộc diện xóa dăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình không 
nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thi cơ quan đăng ký cư trú tiến 
hành lập biẽn bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không nộp hô sa lảm 
thủ tục xóa đăng ký thường trú vả thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với 
công dân- Cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản cho cỏng dân đó 
hoặc chủ hộ về việc xóa đăng ký thường trú sau khi đã thực hiện.

Điềm 8. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú

1. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hủy bỏ đăng 
ký tạm trú của thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi ra quyết định 
hủy bỏ đáng ký tạm trú đối với công dân, cơ quan đãng ký cư trú thực hiện 
việc xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đàng ký tạm 
trú vào Co sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản ] Điều này, trong thời hạn 07 ngày 
kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xỏa đăng ký tạm trú thì người 
thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm nộp 
hồ sơ làm íhủ tục xóa đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú. Hồ sơ xóa 
đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đôi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu 
chứng minh thuộc một trong các trường hợp xỏa đăng ký tạm trú.
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3. Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực 
lượng vũ trang nhân dân có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trẻn địa 
bàn đóng quân xóa đăng ký tạm trú đói với người thuộc đơn vị mình quản lý. 
Văn bản đề nghị cần nêu rỗ họ, chữ đệm và tên khai sinh; sỏ Căn cước công 
dân hoặc Chửng minh nhân dân của người cần xóa đăng ký tạm trú; lý do đề 
nghị xóa đãng ký tạm trú.

4. Trong thờỉ hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 
thì cơ quan đăng ký cư trú phải xỏa đãng ký tạm trú đối với công dân và cập 
nhật việc xóa đãng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quôc gia vê dân cư, Cơ sở dừ 
liệu về cư trú.

5. Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú đối vói 
công dân khi phát hiện công dân đó thuộc một trong các trường hợp bị xóa 
đăng ký tạm trú. Trước khi thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú, cơ quan đăng 
ký cư trú thông báo về việc xóa đãng ký tạm trú tới công dân hoặc đại diện hộ 
gia đình để biết và thực hiện việc nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú 
theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp quá 07 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú thông báo 
mà người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình không nộp 
ho sa làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành lập 
biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không nộp hô sơ lảm thủ tục 
xỏa đãng ký tạm trú và thực hiện xóa đãng ký tạm trú đoi với công dân. Cơ 
quan đăng ký cư trú thông báo bàng vãn bản cho công dân đỏ hoặc chủ hộ về 
việc xóa đăng ký tạm trú sau khi đã thực hiện.

Chương III 
C ơ SỎ DỬ LIỆU VÈ CƯ TRÚ

Diều 9. Thông tin trong Co’ sỏ’ dữ liệu về cư trú của công dân

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân gồm:

1. Số hồ sơ cư trú,

2. Nơi thường trú, thời gian bắt đầu đến thường trú; Ịý do, thời điềm xóa 
đăng ký thường trú.

3. Nơi tạm trú, thòi gian bất đầu đến tạm trú, thời gian tạm trú; lý do, 
thời điểm xóa đăng ký tạm trú.

4. Tình trạng khai báo tạm váng, thời gian tạm váng.

5. Nơi ở hiện tại, thời gian bắt đầu đến nơi ở hiện tại.

6. Nơi lun trú, thời gian lưu trú.

7. Mọ, chừ đệm và tên, sô định đanh cá nhân hoặc so Chứng minh nhân 
dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.
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8. Quan hệ với chủ hộ.

9. Số định danh cá nhân.

10* Họ, chữ đệm và tên khai sinh.

11. Ngày, tháng, năm sinh.

12. Giới tính.

13. Nơi đăng ký khai sinh.

14. Quê quán.

15. Dân tộc.

16. Tồn giáo.

17. Quốc tịch.

18. Tình trạng hôn nhân.

19. Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhặt và xuất trình kết luận về 
xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó.

20. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chửng minh nhân 
dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp.

21. Ngày, tháng, năm chét hoặc mất tích.

22. Số Chứng minh nhân dân, ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh 
nhân dân; số, ngày, tháng, năm và nơi cấp thẻ Căn cước công dân.

23. Họ, chữ dệm và tên gọi khác.

24. Nghề nghiệp (trừ lực lượng vũ trang nhân dân).

25. Tiền án.

26. Tiền sự.

27. Biện pháp ngăn chặn bị áp dụng.

28. Người giám hộ.

29. Thông tin liên lạc (số điện thoại, fax, mail, địa chỉ hòm thư).

30. Số, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, ngày, tháng, năm 
ban hành của văn bản cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt 
Nam, tước quổc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

31. Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra quyết định truy nã.
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32. Thông tin khác về công dân được tích hợp, chia sẻ từ các cơ sở dữ 
liệu khác.

Điều 10. Hệ thống Co’ sử dữ liệu về cư trú

1. Ilệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an quản lý, dược kết nối 
thống nhẩt, đồng bộ đến Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an 
cấp xã,

2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm các hoạt động:

a) Bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lấp đặt máy móc, thiết bị;

b) Trang bị các trang thiết bị cần thiết;

c) Nâng cấp hạ tầng mạng;

d) Tổ chức cơ sở dữ liệu; xây dựng phần mềm quản lý, đăng ký cư trú;

đ) Thu thập, chuẩn hóa, nhập dữ liệu;

e) Lưu trữ, sao lưu dự phòng, đòng bộ hệ thống, phục hôi dử liệu; bảo 
mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu;

g) Đào tạo, huấn luyện, bồỉ đường cán bộ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu;

h) Vận hành, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dường Cơ sở dữ liệu;

i) Các hoạt động khác theo quy đinh của pháp luật.

Điều 11. Nguồn thông tin, ycu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông 
tin về công dân vào Co’ sở dữ liệu về cư trú

1, Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dừ liệu về 
cư trú từ các nguôri sau:

a) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dừ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác được chia sẻ với Cơ sở dữ liệu về cư trú;

b) Giấy tờ, tài liệu, sổ sách về đăng ký, quản lý cư trú; tàng thư hồ sơ hộ 
khẩu, ho sơ đãng ký, quản lý cư trú; tàng thư căn cước cồng dân; giấy tờ 
hộ tịch.

2. Việc thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dừ liệu về cư 
trú phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Các thông tin về công dân chỉ được thu thập, cập nhạt vào Cơ sở dữ 
liệu về cư trú khỉ được kiểm tra thông tin đó là chính xác;
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b) Trường hợp thông tin về công dân được thu thập, cập nhật từ nhiều 
nguồn khác nhau mà không thống nhất về nội dung thông tin thì khi thu thập, 
cập nhật thông tin về công dân, công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi không 
có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đãng ký hộ 
tịch, cơ quan có liên quan hoặc công dân để kiểm tra tính pháp lý của các 
thông tin đỏ và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trước khi thu thập, cập 
nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Các thông tin về công dân đã được thu thập, cập nhật vào Cơ sờ dữ 
liệu về cư trú phải được lưu trữ đầy đủ, thể hiện được quá trình lịch sử các lần 
cập nhật, thay dôi, điểu chình.

3. Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về 
cư trú theo thứ tự như sau:

a) Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật từ Cơ sở dừ liệu quốc 
gia về dân cư, Cơ sở dừ liệu Căn cưóc công dân, Giấy tờ, tài liệu, sổ sách về 
dăng ký, quản lý cư trú; tàng thư hồ sơ hộ khẩu, hồ sơ đãng ký, quản lý cư 
trú; tàng thư căn cước công dân;

b) Trường họp các nguồn thu thập tại điểm a khoản này chưa có hoặc 
chưa đầy đủ thì thu thập, cập nhật từ Cơ sờ dữ liệu hộ tịch, giấy tờ hộ tịch, cơ 
sở dữ liệu quốc gỉa và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác được chia sẻ với Cơ 
sở dừ liệu vê cư trú.

Điền 12. Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dũ’ 
liệu về cu* trú

1. Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính 
cấp xã có trách nhiệm tổ chức cập nhật thông tin về cư trú của công dân đăng 
ký thường trú, tạm trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trủ là việc 
điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong 
quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong cơ sở dừ liệu.

3. Nguyên tắc chỉnh sửa thông tin về công dân:

a) Chỉ chỉnh sửa thông tin về công dân khi phát hiện có sự thay đôi hoặc 
có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân 
trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

b) Phải có văn bàn của cấp có thẩm quyền về việc thay đoi thông tin về 
công dân có liên quan đến thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Chi người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này mới được cho 
phép chỉnh sửa thông tin về công dân.
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4. Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không cổ 
đom vị hành chính cấp xã có trách nhiộm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác 
của các thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin trong Cơ sờ dừ liệu vê cư trú 
quyết định việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu 
trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó.

Điều 13. KẺt  nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong 
Cơ sử dữ liệu về cư trú

1. Cơ sở dữ liệu về cư trú được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quổc 
gia về dân cư, Cơ sở dừ liệu Cãn cước công dân. Căn cứ theo so định danh cá 
nhân của công dân, các thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trứ 
được chia sẻ cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm:

a) Nơi thường trú;

b) Nơi tạm trú;

c) Tình trạng khai báo tạm vẳng;

đ) Nơi ở hiện tại;

đ) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân 
dân cùa chủ hộ và các thành viên hộ gia đình;

e) Quan hệ với chủ hộ.

2. Cơ sở dữ liệu về cư trú được kết nối, chia sẻ với cơ sờ dữ liệu khác do 
Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản ]ý cơ 
sở dữ liệu đó.

Cơ quan đề nghị kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về cư trú có văn bản đề 
nghị gửi Bộ cỏng an, trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn dược 
giao và phạm vi, mục đích, thong tin cần chia sẻ.

3. Các trường hợp được cung cấp, trao đồi thông tin, tài liệu trong Cơ sở 
dữ liệu về cư trú:

a) Cơ quan tiến hành tố tụng được cung cấp, trao đối thông tin, tải liệu 
trong Cơ sở dữ liệu về cir trú phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;

b) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội được cung cấp, trao đổi thông tin, tài 
liệu trong Cơ sở dữ liệu cư trú đê phục vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn được giao;

c) Công dân được cung cấp, trao đổi thông tin của mình trong Cơ sở dữ 
liệu vê cư trú;
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d) Cơ quan, tố chức và công đân không thuộc quy định tại các điểm a, b, c 
khoản này có nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dừ ỉỉệu 
vê cư trú của công dân khác phải được công dân đó đông V băng văn bản có 
công chứng hoặc chứng thực và được Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng 
Công an cấp huyện nơi khỏng có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi công dân 
đó đăng ký thường trú hoặc tam trú đồng ý cho phép cung câp, trao đối thông tin.

4. Thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 
này cỏ nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sờ dữ liệu về cư 
trú phải có vãn bản đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung thông tin cần cung cấp. 
Trường hợp quy định tại đi êm d khoản 3 Điều này phải có thêm vãn bản đồng 
ý có cồng chứng hoặc chứng thực của công dân được đề nghị cung cấp thỏng tin;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vãn bản yêu 
cẩu cung cấp thông tin, Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp 
huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi công dân được đê nghị 
cung cấp thông tin đănạ ký thường trú hoặc tạm trú xem xét, quyết định cho 
phép cung cấp, trao đối thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu vể cư trú. 
Trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì phải trả lời bàng văn bản cho ca 
quan, tổ chức, cá nhân biết và nêu rỏ ỉý do.

Điều 14. Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú

1. Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải 
bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời song rỉêng tư 
của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về cư trú của công 
dân đẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao hoặc giải quyêt 
thủ tục hành chính.

2. Sao lưu dừ liệu về cư trú là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản 
lý cơ sở dữ liệu về cư trú đê bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu cu trú trẽn 
hệ thống.

3. Phục hồi dữ liệu cư trú là quá trình khôi phục lại dữ liệu về thời điểm 
dữ liệu trước khi bị lỗi, hư hỏng hoặc điều chỉnh không đúng quy định. Dữ 
liệu cư trú được phục hồi khi dữ liệu bị phá hủy, tân công mạng, truy nhập 
trái phép.

Chuong IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 nãm 2021 và thay thế Nghị 
định số 31/20Ì4/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
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Điều 16. Trách nhiêm thi hành»

Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này J

Nơi nhận:
- Ban Bi thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc 
-V ãn  phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Vân phòng Tổng Bỉ thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
-Tòa án nhân dân tổi cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-Kiểm  toán Iihà nước;
- ủ y  ban Giám sát tầi chính Quốc gia;
- Ngân hảng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương cùa các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ !ý TTg, TGĐ cồng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2). M Ỉ

CHÍNH PHỦ

Minh Chính



Phụ lục
định số 62/202Ỉ/ND-CP 

6 năm 202 ì của Chính phủ)

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

GIÀY XÁC NHẬN ĐĂNG  KÝ NƠI THƯỜNG XUYÊN ĐẬU, ĐỎ
CỦA PHƯƠNG TĨỆN

Kính gửi1: ..................................................

Họ và tên người đề nghị được xác nhận:.................................................

Số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu..............................d o ...........................
cấp ngày......../ ........ /.......

Nơi ở hiện tạ i: .............................................................................................
Tôi là chủ phương tiệ n :..............................................................................

Phương tiện của tôi thường xuyên đậu, đỗ tạ i2: ....................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

............, ngày ....... tháng........ nam ........
Ngiròi đề nghị xác nhận

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của1: ..............................................

Ỏng/bà:.............................................. là chủ phương tiện, đã đăng ký nơi
thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện tại địa c h ỉ2: ...........................................

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đỏng dấu)

1 Gừi ủ y  ban nhân dân cấp xã hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện nơĩ không có đom vị hành 
chính cấp xã.
2 Ghi địa chỉ cụ thể thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc câp huyện nơi không có đơn vị 
hành chính cấp xã.


