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(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021)
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Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú số 68/2020/QH14

của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Luật

Cư trú 2020”), có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế cho Luật số

36/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú số

81/2006/QH11.

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

đáng chú ý nhất của Luật Cư trú 2020.



1. Khai tử sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ năm 2023

• Từ 01/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp từ trước vẫn có

giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết 31/12/2022.

• Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ

sở dữ liệu (CSDL) về cư trú thì sử dụng thông tin trong CSDL.
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2. Trường hợp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin dưới đây trong sổ

hộ khẩu, sổ tạm trú:

• Thay đổi chủ hộ;

• Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong CSDL về cư trú;

• Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong CSDL về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị

hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản,

buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.



3. Quản lý công dân bằng thông tin trên Cơ sở dữ liệu về cư trú

• Từ 01/7/2021, cơ quan đăng ký (CQĐK) cư trú sẽ cập nhật thông tin về nơi thường trú mới

của người đăng ký vào CSDL về cư trú, CSDL quốc gia về dân cư và thông báo cho người dân

về việc cập nhật.

• Tại một thời điểm, công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú.
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4. Giảm thời gian giải quyết đăng ký thường trú

• Trường hợp từ chối đăng ký thì CQĐK cư trú phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

• Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ và hợp lệ, CQĐK cư trú có trách nhiệm thẩm

định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người

đăng ký vào CSDL về cư trú và thông báo cho người đăng

ký biết (trước đây quy định là 15 ngày);



5. Xóa bỏ quy định về điều kiện riêng khi đăng ký thường trú tại thành

phố trực thuộc trung ương

Từ 01/7/2021, khi muốn đăng ký thường trú vào các thành phố trực

thuộc trung ương, công dân không còn bị ràng buộc các điều kiện

riêng, mà được áp dụng các quy định chung thống nhất trên toàn

quốc như nêu tại Điều 20 Luật Cư trú 2020.
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6. Được đăng ký cư trú tại nơi ở thuê nếu diện tích nhà ở từ tối thiểu

08 m2 sàn/ người

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng

các điều kiện sau:

• Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê,

mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; và

• Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định

nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.



7. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp

theo quy định của pháp luật về cư trú (trước đây quy định là toàn bộ người có tên trong sổ hộ

khẩu hoặc sổ tạm trú).
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8. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú

Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú do

không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú:

• Là nơi ở hiện tại của người đó.

• Nếu không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì được xác định là đơn

vị hành chính cấp xã nơi người này sinh sống thực tế.

• Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo

thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.



9. Trường hợp bị hạn chế cư trú
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Luật Cư trú 2020 bổ sung mới một số trường hợp sau đây:

• Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách;

• Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở

giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

• 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;

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

• Địa điểm, khu vực cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh; địa bàn có tình trạng khẩn cấp;

địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ.

• Các trường hợp khác theo quy định của luật.

10. Lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã

đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải

thực hiện đăng ký tạm trú (trước đây quy định trong thời hạn 30 ngày).
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• Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp

nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông

vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày hiệu lực: 01/9/2021

• Quyết định 787/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh

vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

Ngày hiệu lực: 23/6/2021

ĐẦU TƯ

• Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng

công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm

sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày hiệu lực: 15/6/2021

• Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Tân

Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính

phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 21/6/2021

Ngày ban hành: 15/6/2021

Ngày ban hành: 18/6/2021

Ngày ban hành: 21/6/2021

Ngày ban hành: 23/6/2021

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Thông tư 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá

nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 05/8/2021

• Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương

pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên

kết do Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 03/8/2021

• Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo

gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 01/7/2021 đến hết 31/12/2021

• Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh

giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký

và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày hiệu lực: 06/8/2021

• Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hiệu lực: 15/8/2021

Ngày ban hành: 18/6/2021

Ngày ban hành: 18/6/2021

Ngày ban hành: 24/6/2021

Ngày ban hành: 18/6/2021

Ngày ban hành: 21/6/2021
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HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi

hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư

pháp ban hành

Ngày hiệu lực: 10/8/2021

• Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày hiệu lực: 04/8/2021

• Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng

gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Ngày hiệu lực: 01/7/2021

Ngày ban hành: 21/6/2021

Ngày ban hành: 21/6/2021

Ngày ban hành: 25/6/2021

• Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc

lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công

chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày hiệu lực: 15/8/2021

LAO ĐỘNG

Ngày ban hành: 29/6/2021



Thank You!

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15

Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Phường Trung
Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
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