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Một số điểm chú ý của Thông tư mới

hướng dẫn Luật cư trú 2020

(Có hiệu lực từ ngày 01/07/2021)
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Ngày 15/05/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA

quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 2020

(sau đây gọi tắt là “Thông tư 55/2021/TT-BCA”), có hiệu lực từ ngày

01/07/2021 và thay thế cho:

• Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014; và

• Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm mới

đáng chú ý nhất của Thông tư 55/2021/TT-CBA.
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STT Nội dung Thông tư 35/2014/TT-BCA Thông tư 55/2021/TT-BCA

1

Trường hợp

tạm thời

chưa được

thay đổi nơi

cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA kế thừa Thông tư 35/2014/TT-BCA và bổ sung các

trường hợp sau:

- Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng;

- Người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm

quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình

trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian

bắt đầu đến khi kết thúc.

2

Trách nhiệm

của công

dân đến nơi

ở khác cùng

cấp xã nơi

thường trú

Không có quy định. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng

phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký

thường trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký

cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong

Cơ sở dữ liệu về cư trú nếu chỗ ở đó không đủ

điều kiện đăng ký thường trú.

3

Xác nhận

thông tin cư

trú của công

dân

Thông tư 55/2021/TT-BCA bổ sung quy định mới về xác nhận thông tin cư trú:

- Hình thức yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú: (i) trực tiếp đến cơ quan đăng

ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân; hoặc (ii)

gửi yêu cầu xác nhận qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ

Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
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STT Nội dung Thông tư 35/2014/TT-BCA Thông tư 55/2021/TT-BCA

4
Giấy tờ khi làm thủ

tục thay đổi chủ hộ

Thông tư 35 không quy định.

Tuy nhiên Luật Cư trú 2006

có quy định:

Người đến làm thủ tục phải

xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu

báo thay đổi hộ khẩu, nhân

khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc

người khác trong gia đình về

việc thay đổi chủ hộ.

- Phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai

thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp

đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản) hoặc ý

kiến thống nhất đề cử của các thành viên

trong hộ gia đình hoặc văn bản của Tòa

án quyết định chủ hộ.

- Bổ sung quy định mới: Trường hợp chủ

hộ chết, mất tích, mất NLHVDS thì ngoài

ý kiến thống nhất đề cử của các thành

viên hộ gia đình phải có thêm Giấy chứng

tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố

chết, mất tích, mất NLHVDS.

5

Thời gian để cơ quan

đã đăng ký thường

trú, tạm trú cập nhật

việc hủy bỏ kết quả

đăng ký cư trú

Trong thời hạn 03 ngày làm

việc, kể từ ngày nhận được

quyết định hủy bỏ việc đăng

ký tạm trú trái pháp luật.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ

ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc

đăng ký thường trú.
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STT Nội dung Thông tư 35/2014/TT-BCA Thông tư 55/2021/TT-BCA

6
Thông báo

lưu trú

Được thực hiện trực tiếp

hoặc bằng điện thoại hoặc

qua mạng internet, mạng

máy tính.

Sửa đổi và bổ sung một số hình thức:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm

tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư

trú quy định;

- Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ

quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng

ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng

dịch vụ công BCA, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

- Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

7
Khai báo

tạm vắng

Người khai báo tạm vắng

phải đến trụ sở Công an xã,

phường, thị trấn nơi cư trú để

làm thủ tục.

8

Trường

hợp thu

hồi sổ hộ

khẩu, sổ

tạm trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA sửa đổi cụ thể hơn Thông tư 35/2014/TT-BCA: Khi công

dân thực hiện các thủ tục về cư trú trong 07 trường hợp dưới đây mà dẫn đến thay

đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp trước đó thì sẽ bị thu hồi:

• Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú;

• Thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

• Thực hiện tách hộ;

• Thực hiện xóa đăng ký thường trú;

• Thực hiện đăng ký tạm trú;

• Thực hiện gia hạn tạm trú;

• Thực hiện xóa đăng ký tạm trú.
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GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Quyết định 702/QĐ-BXD năm 2021 công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

(Ngày hiệu lực: 09/06/2021)

• Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá

trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông, thành phố Hà Nội

(Ngày hiệu lực: 14/06/2021)

ĐẦU TƯ

• Quyết định 701/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh

vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Ngày hiệu lực: 02/06/2021)

XUẤT – NHẬP KHẨU

• Thông tư 02/2021/TT-BTC quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ

Công thương ban hành

(Ngày hiệu lực: 27/06/2021)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ

kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/08/2021)

• Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán,

quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính ban

hành

(Ngày hiệu lực: 02/06/2021)

• Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị

định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi tại Thông tư

26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/08/2021)

• Thông tư 05/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ

tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/08/2021)

• Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án

sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

(Ngày hiệu lực: 04/06/2021)

• Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

(Ngày hiệu lực: 15/08/2021)
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HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và

Xã hội

(Ngày hiệu lực: 18/07/2021)

• Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL bổ sung Thông tư quy định giám định tư pháp trong

lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/08/2021)

• Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực

văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/08/2021)

• Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực

tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Ngày hiệu lực: 09/06/2021)



Thank You!
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