THỦ TỤC XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Công dân Việt Nam ñang cư trú tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp ñến ðại sứ quán hoặc gửi hồ sơ
qua ñường bưu ñiện ñể làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam.
HỒ SƠ (lập thành 03 bộ bản chính, không chấp nhận bản photocopy) GỒM:
ðơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (mẫu kèm theo - nếu có thành viên gia ñình cùng xin
thôi quốc tịch thì dùng mẫu ñơn dành cho gia ñình).
• Bản khai lý lịch (mẫu kèm theo).
• Các giấy tờ ñể chứng minh có quốc tịch Việt Nam.
• 06 ảnh cỡ 2 inches x 2 inches (chụp mắt nhìn thẳng, ñể ñầu trần, không ñeo kính màu).
• Bản sao hộ chiếu (PASSPORT) hoặc giấy chứng nhận là công dân Hoa Kỳ do Cơ quan
Nhập cư nhập tịch Hoa Kỳ (INS) cấp hoặc giấy tờ của INS xác nhận sẽ ñược nhập quốc
tịch Hoa Kỳ.
• ðối với người ñã ñược ñào tạo ñại học, trung học chuyên nghiệp hoặc sau ñại học bằng
kinh phí của Chính phủ Việt Nam hoặc kinh phí do học bổng nước ngoài thuộc Chính
phủ quản lý, phải có giấy xác nhận ñã bồi hoàn kinh phí ñào tạo do bộ phận Quản lý lưu
học sinh của ðại sứ quán . ðại sứ quán sẽ chuyển yêu cầu về cơ quan hữu quan trong
nước xác ñịnh việc bồi hoàn, cách thức thực hiện bồi hoàn và trả lời cho người xin thôi
quốc tịch.
• Lệ phí trả bằng MONEY ORDER cho EMBASSY OF VIETNAM ($200/ người)

•

Gửi trả: ðại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua ñường bưu ñiện bằng một trong ba dịch vụ
có tracking numbers sau: Certified Mail, Express Mail, Priority Mail with Delivery
Confirmation. Quý vị cần cung cấp bì thư ñã trả tiền cước phí của một trong ba dịch vụ
trên và ghi rõ ñịa chỉ người nhận ñể ðại sứ quán gửi trả. Vì sự an toàn của giấy tờ của
quý vị, xin ñề nghị quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Lãnh sự của ðại sứ quán:
Giờ tiếp khách:
9:30 – 12:00 các buổi sáng từ Thứ Hai tới Thứ Sáu.
ðiện thoại:
(202) 861 0694 và (202) 861 2293;
Fax:
(202) 861 1297 và (202) 861 0917
Website:
www.vietnamembassy.us
ðịa chỉ:
1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036
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