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TỪ 01/07/2021, SỔ HỘ KHẨU GIẤY SẼ BỊ THU HỒI
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Từ ngày 01/07/2021, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào
trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ hộ khẩu giấy.
Theo Điều 38, Luật Cư trú (sửa đổi), kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của
Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.
Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử
dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.
Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm
trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều
chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới,
cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Như vậy, trường hợp người dân đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục về cứ trú mà làm thay
đổi thông tin hiện có trong sổ hộ khẩu thì công an mới thu hồi sổ. Không phải tất cả người dân
phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 01/07/2021. Sổ đã cấp nếu không có thay đổi gì thì vẫn được tiếp tục sử
dụng đến hết năm 2022.
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Việc thu hồi sổ hộ khẩu đồng nghĩa với việc toàn bộ thông tin của công dân trên sổ hộ khẩu bị thu hồi
đã được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Mục đích của việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu trước đây là để xác nhận các thông tin nhân thân của
cá nhân. Vì vậy, về nguyên tắc, khi thực hiện thủ tục liên quan cần sổ hộ khẩu trước đây thì nay sẽ khai
thác thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư để xác nhận mà không phải xuất trình sổ hộ khẩu nữa.
Ngoài ra, Luật Cư trú (sửa đổi) cũng quy định một số điểm mới nổi bật khác như:
●

●

Người vắng mặt liên tục tại nơi đã đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú
tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường 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.
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