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I. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ XOÁ 

ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 

29 Luật Cư trú năm 2020, người thuộc 

một trong các trường hợp sau đây thì 

bị xóa đăng ký tạm trú: 

1. Chết; có quyết định của Tòa 

án tuyên bố mất tích hoặc đã chết; 

2. Đã có quyết định hủy bỏ đăng 

ký tạm trú; 

3. Vắng mặt liên tục tại nơi tạm 

trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng 

ký tạm trú tại chỗ ở khác; 

4. 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; 

5. Đã được đăng ký thường trú 

tại chính nơi tạm trú; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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.  

 

II. THẨM QUYỀN XOÁ ĐĂNG 

KÝ TẠM TRÚ 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 

29 Luật Cư trú năm 2020, 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. 



III. HỒ SƠ, THỦ TỤC XOÁ 

ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ 

Điều 8 Nghị định số 

62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Cư trú quy định về hồ 

sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú như 

sau: 

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 đăng ký tạm trú đối 

với công dân, cơ quan đăng ký cư trú 

thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú đối 

với công dân và cập nhật việc xóa 

đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về 

cư trú. 

2. Trừ trường hợp cơ quan 

đăng ký cư trú thực hiện việc xóa 

đăng ký tạm trú khi nhận được quyết 

định hủy bỏ đăng ký tạm trú của thủ 

trưởng cấp trên trực tiếp hoặc khi ra 

quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú, 

trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hộ 

gia đình có người thuộc diện xóa 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 thủ 

tục xóa đăng ký tạm trú đến cơ quan 

đăng ký cư trú. Hồ sơ xóa đăng ký tạm 

trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư 

trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh 

thuộc một trong các trường hợp xóa 

đăng ký tạm trú. 

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 trên địa bàn đóng quân xóa đăng 

ký tạm trú đối với người thuộc đơn vị 

mình quản lý. Văn bản đề nghị cần 

nêu rõ họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

số Căn cước công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân của người cần xóa 

đăng ký tạm trú; lý do đề nghị xóa 

đăng ký tạm trú. 

4. Trong thời hạn 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa 

đăng ký tạm trú đối với công dân và 

cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ 

sở dữ liệu về cư trú. 

5. Cơ quan đăng ký cư trú thực 

hiện việc xóa đăng ký tạm trú đối với 

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 

đăng 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. 

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 hồ sơ 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 

hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú 

và thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối 

với công dân. Cơ quan đăng ký cư trú 

thông báo bằng văn bản cho công dân 

đó hoặc chủ hộ về việc xóa đăng ký 

tạm trú sau khi đã thực hiện./. 
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