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I. TÁCH HỘ 

1. Điều kiện tách hộ 

Thành viên hộ gia đình được tách 

hộ để đăng ký thường trú tại cùng 

một chỗ ở hợp pháp. 

Việc tách hộ được thực hiện khi 

thành viên hộ gia đình đáp ứng các 

điều kiện sau: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ; trường hợp có nhiều thành viên 

cùng đăng ký tách hộ để lập thành 

một hộ gia đình mới thì trong số các 

thành viên đó có ít nhất một người 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

- Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở 

hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp 

thành viên hộ gia đình đăng ký tách 

hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn 

được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp 

đó. 

- Nơi thường trú của hộ gia đình 

không thuộc trường hợp là những địa 

điểm không được đăng ký thường trú 

mới theo quy định của Luật Cư trú 

năm 2020. 

2. Hồ sơ tách hộ 

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, 

trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho 

tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở 

hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý 

kiến đồng ý bằng văn bản. 

Trường hợp tách hộ sau ly hôn thì 

hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay 

đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu 

chứng minh việc ly hôn và việc tiếp 

tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó. 

3. Thủ tục tách hộ 

- Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ 

đến cơ quan đăng ký cư trú. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có 

trách nhiệm thẩm định, cập nhật 

thông tin về hộ gia đình liên quan 

đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu 

về cư trú và thông báo cho người 

đăng ký về việc đã cập nhật thông 

tin. Trường hợp từ chối giải quyết 

tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

II. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ 

CƯ TRÚ 

1. Các trường hợp điều chỉnh 



thông tin về cư trú 

- Thay đổi chủ hộ. 

- Thay đổi thông tin về hộ tịch so 

với thông tin đã được lưu trữ trong 

Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

- Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong 

Cơ sở dữ liệu 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. 

 

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về 

cư trú 

Đối với trường hợp thay đổi chủ 

hộ, thay đổi thông tin về hộ tịch, hồ 

sơ gồm có tờ khai thay đổi thông tin 

cư trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh 

việc điều chỉnh thông tin. 

3. Thủ tục điều chỉnh thông tin 

về cư trú 

- Đối với trường hợp thay đổi chủ 

hộ, thành viên hộ gia đình nộp hồ sơ 

đến cơ quan đăng ký cư trú. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có 

trách nhiệm điều chỉnh thông tin về 

chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

và thông báo cho thành viên hộ gia 

đình về việc đã cập nhật thông tin. 

Trường hợp từ chối điều chỉnh thì 

phải thông báo bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

 

- Đối với trường hợp thay đổi 

thông tin về hộ tịch, trong thời hạn 

30 ngày kể từ ngày có quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền thay đổi 

thông tin về hộ tịch, người có thông 

tin được điều chỉnh nộp hồ sơ đăng 

ký điều chỉnh thông tin có liên quan 

trong Cơ sở dữ liệu về cư trú đến cơ 

quan đăng ký cư trú. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có 

trách nhiệm điều chỉnh thông tin về 

hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

và thông báo cho người đăng ký về 

việc đã cập nhật thông tin. Trường 

hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Đối với trường hợp thay đổi địa 

chỉ cư trú, cơ quan đăng ký cư trú có 

trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật 

việc thay đổi thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu về cư trú. 
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