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I. NƠI CƯ TRÚ CỦA CÔNG

trú của người chưa thành niên do Tòa

DÂN (Điều 11)

án quyết định.

1. Nơi cư trú của công dân bao
gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

2. Người chưa thành niên có thể
có nơi cư trú khác, với nơi cư trú của
cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc
pháp luật có quy định.

2. Trường hợp không xác định
được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi
cư trú của công dân là nơi ở hiện tại
của người đó; trường hợp không có địa
điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại
được xác định là đơn vị hành chính cấp
xã nơi người đó đang thực tế sinh sống,
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.

III. NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC GIÁM HỘ (Điều 13)
1. Nơi cư trú của người được
giám hộ là nơi cư trú của người giám
hộ.
2. Người được giám hộ có thể có
nơi cư trú khác với nơi cư trú của người
giám hộ nếu được người giám hộ đồng
ý hoặc pháp luật có quy định.

II. NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI
CHƯA THÀNH NIÊN (Điều 12)
1. Nơi cư trú của người chưa
thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ;
nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì
nơi cư trú của người chưa thành niên là
nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người
chưa thành niên thường xuyên chung
sống; trường hợp không xác định được
nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư
trú của người chưa thành niên là nơi do
cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha,
mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư

IV. NƠI CƯ TRÚ CỦA VỢ,
CHỒNG (Điều 14)
1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi
vợ, chồng thường xuyên chung sống.

2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú

không đủ điều kiện đăng ký thường trú,

thường trú, đăng ký tạm trú đã có thông

khác nhau theo thỏa thuận hoặc theo
quy định của pháp luật có liên quan.

đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của
người đó; trường hợp không có địa
điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại
được xác định là đơn vị hành chính cấp
xã nơi người đó đang thực tế sinh sống,
Người không có nơi thường trú, nơi tạm
trú phải khai báo thông tin về cư trú với

tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì trong
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày
tiếp nhận thông tin khai báo, cơ quan
đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác
minh thông tin.

cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện
tại.

quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin
của công dân về nơi ở hiện tại và các
thông tin khác vào Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú
và thông báo cho người đã khai báo về
việc đã cập nhật thông tin.

V. NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI
HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN
GIÁO, TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT,
NGƯỜI KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
TRONG CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, CƠ
SỞ TÔN GIÁO (Điều 17)
1. Nơi cư trú của người hoạt
động tín ngưỡng, nhà tu hành, chức
sắc, chức việc, người khác hoạt động
tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín
ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín
ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp
có nơi cư trú khác theo quy định của
Luật Cư trú.
2. Nơi cư trú của trẻ em, người
khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết
tật nặng, người không nơi nương tựa
được nhận nuôi và sinh sống trong cơ
sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở
tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
VI. NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI
KHÔNG CÓ NƠI THƯỜNG TRÚ, NƠI
TẠM TRÚ (Điều 19)
1. Nơi cư trú của người không có
cả nơi thường trú và nơi tạm trú do

2. Cơ quan đăng ký cư trú có
trách nhiệm hướng dẫn việc khai báo
thông tin về cư trú theo các trường
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

5. Sau khi kiểm tra, xác minh, cơ

6. Trường hợp có thay đổi thông

3. Trường hợp người không có
cả nơi thường trú và nơi tạm trú do
không đủ điều kiện đăng ký thường trú,
đăng ký tạm trú chưa có thông tin trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ
sở dữ liệu về cư trú thì trong thời hạn
30 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin

tin về cư trú thì công dân phải khai báo
lại với cơ quan đăng ký cư trú để rà
soát, điều chỉnh thông tin của công dân
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
Cơ sở dữ liệu về cư trú; khi đủ điều kiện
theo quy định của Luật Cư trú thì phải
làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký

khai báo, cơ quan đăng ký cư trú tiến
hành kiểm tra, xác minh thông tin;
trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài
nhưng không quá 60 ngày.

tạm trú.

4. Trường hợp người người
không có cả nơi thường trú và nơi tạm
trú do không đủ điều kiện đăng ký

7. Chính phủ quy định chi tiết về
nơi cư trú của người không có nơi
thường trú, nơi tạm trú./.

