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Chỗ ở thuộc địa điểm 
cấm, khu vực cấm 
xây dựng; lấn, chiếm 
hành lang bảo vệ 
quốc phòng, an ninh

Chỗ ở thuộc khu vực lấn, chiếm 
hành lang bảo vệ quốc phòng, an 
ninh, giao thông, thuỷ lợi, đê điều, 
năng lượng, mốc giới bảo vệ 
công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích 
lịch sử - văn hoá đã được xếp 

hạng

Chỗ ở thuộc khu vực 
đã được cảnh báo về 
nguy cơ lở đất, lũ quét, 
lũ ống và khu vực bảo 
vệ công trình khác theo 

quy định.

Toàn bộ diện tích nhà ở nằm 
trên đất lấn, chiếm trái phép

Chỗ ở xây dựng trên diện 
tích đất không đủ điều kiện 

xây dựng theo quy định

Đã có quyết định thu hồi đất 
và quyết định phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư

Chỗ ở là nhà ở có một phần / toàn bộ 
diện tích nhà ở đang có tranh chấp, 
khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, 
quyền sử dụng nhưng chưa được giải 

quyết theo quy định pháp luật.

Bị tịch thu theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền

Phương tiện là nơi đăng ký thường 
trú đã bị xóa đăng ký, không có 
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường

Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

“Our Mission, 
Your Success”

*Cơ sở pháp lý: Điều 23 Luật Cư trú 2020

NƠI NÀO KHÔNG ĐƯỢC
 ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ MỚI?

Trái phép

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT 

COFFEE 

BABER SHOP

$$

Tịch thu
Đăng ký thường trú

Chứng nhận an toàn kỹ thuật

Không có
Bị xóa

COFFEE Quyết định phá dỡ


