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SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

BẠN CẦN BIẾT
TRÁCH NHIỆM KHAI
BÁO TẠM VẮNG; TRÌNH
TỰ, THỦ TỤC KHAI BÁO
TẠM VẮNG
(Luật Cư trú năm 2020)

I. TRÁCH NHIỆM KHAI BÁO
TẠM VẮNG
Theo quy định tại Khoản 1 Điều
31 Luật Cư trú năm 2020, công dân có
trách nhiệm khai báo tạm vắng trong
các trường hợp sau đây:
1. 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.
2. 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.

3. 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;

4. 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 nêu tại các
mục 1, 2 và 3 phần I Tờ gấp này, trừ
trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi
ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước
ngoài.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KHAI
BÁO TẠM VẮNG
1. Trước khi đi khỏi nơi cư trú,
người nêu tại mục 1 và mục 2 phần I
Tờ gấp 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.

vắng; lý do tạm vắng; thời gian tạm
vắng; địa chỉ nơi đến.

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.

4. 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./.

2. Người nêu tại mục 3 và mục
4 phần I Tờ gấp 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 nêu tại mục 4 phần
I Tờ gấp này là người chưa thành niên
thì người thực hiện khai báo là cha,
mẹ hoặc người giám hộ.
3. 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

