
Tổ chức quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản 

lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ 

xuất cảnh. 

Nghị định quy định chi tiết về tổ chức quản lý và các chế độ (bao gồm chế độ ăn, mặc, 
ở, sinh hoạt, liên lạc, thăm gặp, nhận quà, khám bệnh, chữa bệnh, chi phí mai táng) 
đối với người chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử 
phạt vi phạm hành chính là trục xuất và người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt 
tù lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh. 

Theo Nghị định, người lưu trú phải ở tập trung tại cơ sở lưu trú và chịu sự quản lý, 
giám sát của cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú tổ chức tiếp nhận, quản lý người có quyết 
định đưa vào cơ sở lưu trú, bàn giao người lưu trú ra khỏi cơ sở lưu trú theo đúng quy 
định của pháp luật và của Bộ Công an. 

Cơ sở lưu trú thực hiện các quy định về canh gác, dẫn giải, quản lý chặt chẽ người 
lưu trú trong thời gian lưu trú; xây dựng phương án và tổ chức các biện pháp bảo vệ 
an toàn cơ sở lưu trú; phối hợp truy tìm người lưu trú bỏ trốn khỏi cơ sở lưu trú; kiểm 
tra thư, bưu phẩm, tiền mặt, giấy tờ có giá, đồ vật của người lưu trú nhằm phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý đồ vật cấm mang vào cơ sở lưu trú; tiếp nhận, trả lời đơn thư, đề 
nghị cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở lưu trú, người lưu trú và quản lý hồ sơ, 
cơ sở dữ liệu của người lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người lưu trú vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú, chống đối, không chấp hành 
sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở lưu trú thì phải lập biên bản, có người chứng kiến và 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cán bộ cơ sở lưu trú giải thích các quy định của 
pháp luật về việc quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lưu trú, yêu 
cầu họ chấp hành Nội quy cơ sở lưu trú và mệnh lệnh của cán bộ cơ sở lưu trú; trường 
hợp cần thiết, cán bộ cơ sở lưu trú tiến hành sử dụng các biện pháp theo quy định của 
pháp luật để khống chế, cách ly người lưu trú sang phòng riêng, vô hiệu hóa hành vi 
chống đối của người lưu trú, phòng ngừa, ngăn chặn người lưu trú bỏ trốn, có hành vi 
gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bản thân, người lưu trú khác hoặc cán 
bộ cơ sở lưu trú; hủy hoại tài sản của cơ sở lưu trú. Thời gian quản lý tại phòng riêng 
do Trưởng cơ sở lưu trú quyết định. 

Cơ sở lưu trú phải báo ngay cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi 
có cơ sở lưu trú để thông báo cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi 
lập hồ sơ thi hành án, Tòa án đã ra quyết định thi hành án (đối với trường hợp người 
lưu trú là người chấp hành án phạt trục xuất) hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc 
Giám đốc Công an cấp tỉnh nơi lập hồ sơ đề nghị trục xuất (đối với người nước ngoài 
bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất) để phối hợp, giải quyết... 

Trường hợp hành vi vi phạm của người lưu trú có dấu hiệu tội phạm thì cơ sở lưu trú 
phải báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để khởi tố, điều tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật. Trong thời gian chờ các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng 
có thẩm quyền, cơ sở lưu trú phải quản lý chặt chẽ, không để người lưu trú bỏ trốn, 
tự sát hoặc vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú. Đồng thời, thông báo cho Cơ quan Thi hành 
án hình sự Công an cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú để thông báo cho các cơ quan nêu 
trên biết, phối hợp giải quyết. 



Người lưu trú được bố trí ở buồng tập thể theo giới tính (nam, nữ); diện tích chỗ nằm 
tối thiểu là 03 m2/người (người lưu trú có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối 
thiểu là 04 m2), có bệ gạch men hoặc giường, có phòng vệ sinh, có chiếu, chăn và 
màn. Người lưu trú là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác 
định rõ giới tính có thể được bố trí ở riêng. 

Người lưu trú mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm nhóm B 
theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm hoặc người mắc bệnh 
tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi 
của mình phải được bố trí ở riêng trong phòng cách ly. 

Chế độ ăn của người lưu trú được Nhà nước bảo đảm, tiêu chuẩn định lượng mỗi 
tháng gồm: 17 kg gạo tẻ; 15 kg rau xanh; 01 kg thịt; 01 kg cá; 0,5 kg đường; 0,75 lít 
nước mắm; 0,2 lít dầu ăn; 0,1 kg bột ngọt; 0,5 kg muối; gia vị khác: tương đương 0,5 
kg gạo tẻ; chất đốt: tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than; lương thực, thực phẩm, 
chất đốt bảo đảm chất lượng và có mức giá trung bình theo thời giá thị trường tại địa 
phương. 

Nghị định cũng quy định rõ chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn 
nghệ của người lưu trú; chế độ thông tin liên lạc của người lưu trú; chế độ thăm gặp, 
nhận quà đối với người lưu trú; chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với người lưu trú… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020. 


