CӜNG HÒA XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
Ĉ͡c l̵p - T do - H̩nh phúc
======

Ҧnh 2’x 2’
cӫa chӗng
(Chөp chѭa
quá 3 tháng)

ĈѪN XIN THÔI QUӔC TӎCH VIӊT NAM
(Dùng cho gia ÿình)

Kính gӱi:
Chӫ tӏch nѭӟc Cӝng hòa Xã hӝi Chӫ nghƭa ViӋt Nam
Ĉӗng kính gӱi: Ĉҥi sӭ quán ViӋt Nam tҥi Hoa KǤ

Ҧnh 2’x 2’
cӫa vӧ
(Chөp chѭa
quá 3 tháng)

Chúng tôi là :
Hӑ và tên chӗng1:

Hӑ và tên vӧ:

Ngày tháng năm sinh:

Ngày tháng năm sinh:

Nѫi sinh:

Nѫi sinh:

Quê quán2:

Quê quán2:

Dân tӝc:

Quӕc tӏch:

Dân tӝc:

Quӕc tӏch:

NghӅ nghiӋp:

NghӅ nghiӋp:

Nѫi làm viӋc:

Nѫi làm viӋc:

Hӝ chiӃu/ Giҩy tӡ hӧp lӋ ÿӇ thay thӃ3:

Hӝ chiӃu/ Giҩy tӡ hӧp lӋ ÿӇ thay thӃ4:

Sӕ:

Sӕ:

Nѫi cҩp:

Nѫi cҩp:

ngày

tháng

Có giá trӏ ÿӃn ngày

tháng

năm
năm

ngày

tháng

Có giá trӏ ÿӃn ngày

tháng

năm
năm

Ĉӏa chӍ thѭӡng trú/tҥm trú hiӋn nay:

Ĉӏa chӍ thѭӡng trú/tҥm trú hiӋn nay:

Nѫi thѭӡng trú tҥi ViӋt Nam trѭӟc khi xuҩt cҧnh (n͇u có)4

Nѫi thѭӡng trú tҥi ViӋt Nam trѭӟc khi xuҩt cҧnh (n͇u có)5

Sau khi tìm hiӇu các quy ÿӏnh pháp luұt ViӋt Nam vӅ quӕc tӏch, tôi làm ÿѫn này kính xin Chӫ tӏch
nѭӟc Cӝng hòa Xã hӝi Chӫ nghƭa ViӋt Nam cho phép tôi ÿѭӧc thôi quӕc tӏch ViӋt Nam.
Lý do xin thôi quӕc tӏch:

Tôi cǊng xin cho các con chѭa ÿӃn tuәi thành niên cӫa tôi dѭӟi ÿây ÿѭӧc thôi quӕc tӏch ViӋt Nam:
Sӕ Thӭ tӵ

Hӑ và tên

Giӟi
tính

Ngày, tháng,
năm sinh

Nѫi sinh

Nѫi thѭӡng trú hiӋn nay

Ý kiӃn và chӳ
ký cӫa con tӯ
: ÿӫ 15 tuәi
ÿӃn chѭa ÿӫ
18 tuәi

Con thӭ
nhҩt
Con thӭ
hai
Con thӭ
ba
Ý kiӃn cӫa chӗng (hoһc vӧ) vӅ viӋc xin thôi quӕc tӏch ViӋt Nam cӫa các con chѭa ÿӃn tuәi thành niên:

Tôi xin cam ÿoan nhӳng lӡi khai trên ÿây là ÿúng sӵ thұt và xin chӏu trách nhiӋm trѭӟc pháp luұt
ViӋt Nam vӅ nhӳng lӡi khai cӫa mình.
Giҩy tӡ kèm theo
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

1

………………ngày …. tháng …. Năm
Ngѭӡi làm ÿѫn
(ký và ghi rõ hӑ tên)

Vi͇t chͷ IN HOA.
Ghi theo n˯i sinh tr˱ͧng cͯa cha ÿ̓; n͇u không rõ cha ÿ̓ là ai thì ghi theo n˯i sinh tr˱ͧng cͯa ḿ ÿ̓; trong tr˱ͥng hͫp n͇u không xác ÿ͓nh
ÿ˱ͫc cha ḿ ÿ̓ thì ÿ͋ tr͙ng.
3
Ghi rõ lo̩i gi̭y tͥ
4
Ghi rõ xã (ph˱ͥng/th͓ tr̭n), huy͏n (qu̵n/thành ph͙, th͓ xã thu͡c t͑nh), t͑nh, thành ph͙ theo n˯i ÿăng ký th˱ͥng trú, trong tr˱ͥng hͫp không
có n˯i th˱ͥng trú thì ghi rõ :”T̩m trú …”
2

