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 Kính gửi: Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Bắc Yên. 

 

Thực hiện Công văn số 20/TTTTVH ngày 05/08/2019 của Trung tâm 

truyền thông văn hóa huyện Bắc Yên về việc trả lời ý kiến bạn đọc. Công an 

huyện Bắc Yên trả lời kết quả như sau: 

1. Tại Điều 22 Luật Cư trú (sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định điều 

kiện xóa đăng ký thường trú, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì 

bị xóa đăng ký thường trú: 

a) Chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; 

b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập 

trung trong doanh trại; 

c) Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại điều 37 của Luật này; 

d) Ra nước ngoài để định cư; 

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơ cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan 

làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm 

thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường 

trú ở nơi cư trú cũ. 

2. Trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thị trấn Bắc 

Yên không còn thực tế cư trú trên địa bàn trước thời điểm Luật Cư trú có hiệu 

lực kể từ ngày 01/7/2007; công dân đi khỏi nơi cư trú không có lý do chính đáng 

quá 6 tháng sẽ bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại tiết c điểm 3.1 Mục 3 

Phần II Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 

19/8/2015 về đăng ký và quản lý hộ khẩu.  

3. Trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thị Trấn Bắc 

Yên vắng mặt khỏi địa bàn, không cư trú tại nơi thường trú khi Luật Cư Trú và 

các văn bản hướng dẫn khác đã có hiệu lực thi hành thì công dân không thuộc 

trường hợp xóa đăng ký thường trú được quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật 

Cư trú. Vì vậy, trường hợp các hộ dân không còn cư trú thực tế trên địa bàn, đi 

khỏi địa bàn 3 đến 4 năm không thuộc trường hợp xóa đăng ký thường trú. 



Để giải quyết tình trạng trên, Công an huyện đã chỉ đạo Công an Thị trấn 

Bắc Yên thu thập, bổ sung, củng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu và bàn giao lại Công 

an huyện để quản lý theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- TTTT-VH huyện; 

- Lưu: VT, TH. 
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