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I. NGUYÊN TẮC CƯ TRÚ VÀ 

QUẢN LÝ CƯ TRÚ (Điều 3) 

Việc cư trú và quản ly cư trú 

phải tuân theo những nguyên tắc sau:  

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp 

luật 

2. Bảo đảm hài hòa quyền, lợi 

ích hợp pháp của công dân, lợi ích 

của Nhà nước, cộng đồng và xã hội; 

kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự 

do cư trú, các quyền cơ bản khác của 

công dân và trách nhiệm của Nhà 

nước với nhiệm vụ xây dựng, phát 

triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 

phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội. 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký cư 

trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, 

chính xác, công khai, minh bạch, 

không gây phiền hà; việc quản lý cư 

trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. 

4. Thông tin về cư trú phải được 

cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú 

theo quy định của pháp luật; tại một 

thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi 

thường trú và có thể có thêm một nơi 

tạm trú. 

5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật 

về đăng ký, quản lý cư trú phải được 

phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh 

theo quy định của pháp luật. 

 

II. VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN 

TỰ DO CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN 

(Điều 4) 

Việc thực hiện quyền tự do cư 

trú của công dân được quy định như 

sau: 

1. Công dân thực hiện quyền tự 

do cư trú theo quy định của Luật Cư 

trú và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 



2. Việc thực hiện quyền tự do 

cư trú của công dân chỉ bị hạn chế 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Người bị cơ quan, người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện 

pháp tạm giữ, tạm giam; 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 tù, cấm cư trú, quản chế hoặc 

cải tạo không giam giữ; người được 

tha tù trước thời hạn có điều kiện đang 

trong thời gian thử thách; 

b) 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 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; 

c) Người bị cách ly do có nguy 

cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng; 

d) Địa điểm, khu vực cách ly vì 

lý do phòng, chống dịch bệnh theo 

quyết định của cơ quan, người có 

thẩm quyền; địa bàn có tình trạng 

khẩn cấp theo quy định của pháp luật; 

địa điểm không được đăng ký thường 

trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ 

theo quy định của Luật Cư trú; 

đ) Các trường hợp khác theo 

quy định của luật. 

3. Việc thực hiện quyền tự do 

cư trú của công dân chỉ bị hạn chế 

theo quy định của luật. Nội dung, thời 

gian hạn chế quyền tự do cư trú thực 

hiện theo bản án, quyết định có hiệu 

lực pháp luật của Tòa án, quyết định 

của cơ quan nhà nước khác có thẩm 

quyền hoặc theo quy định của luật có 

liên quan. 

III. BẢO ĐẢM VIỆC THỰC 

HIỆN QUYỀN TỰ DO CƯ TRÚ CỦA 

CÔNG DÂN VÀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ 

(Điều 5) 

Việc bảo đảm thực hiện quyền 

tự do cư trú của công dân và quản lý 

cư trú được quy định như sau: 

1. Nhà nước có chính sách và 

biện pháp đồng bộ để bảo đảm việc 

thực hiện quyền tự do cư trú của công 

dân. 

2. Nhà nước bảo đảm ngân 

sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, 

đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, 

hiện đại cho hoạt động đăng ký, quản 

lý cư trú./. 
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