CẤP PHIẾU LÝ LNCH TƯ PHÁP TẠI VIỆT NAM
Theo quy định tại Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA, ngày 08/02/1999
của Bộ Tư pháp - Bộ Công an, Phiếu lý lịch tư pháp (THE POLICE
CERTIFICATE/JUSTICE RECORD CHECK) được Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố
tại Việt Nam cấp để nhằm xác nhận việc một người có hoặc không có tiền án trong
thời gian cư trú ở Việt Nam. Công dân Việt Nam và người nước ngoài có nhu cầu
được cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh/thành
phố tại Việt Nam nơi mình đã từng cư trú trước đây để được xét cấp Phiếu lý lịch
tư pháp. Trong trường hợp không trực tiếp nộp hồ sơ tại Việt Nam được, đương
đơn có thể ủy quyền cho người ở Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp. Hồ sơ gồm:
1. Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu Đơn có tại các Sở Tư pháp)
2. Bản chụp Hộ chiếu và bản chụp Giấy Chứng minh nhân dân thường trú
hoặc các giấy tờ chứng minh khoảng thời gian cư trú tại Việt Nam.
3. Giấy ủy quyền trong trường hợp không thể về Việt Nam trực tiếp nộp hồ sơ
cho Sở Tư pháp.
Theo yêu cầu của đương đơn, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ
chứng nhận bản dịch, bản sao các giấy tờ tại mục (2) và Chứng thực Giấy ủy
quyền tại mục (3). Đề nghị Quý vị xem hướng dẫn chi tiết về thủ tục hợp
pháp hóa và chứng nhận giấy tờ tại hướng dẫn về các thủ tục lãnh sự dành
cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Nếu Quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Lãnh sự Đại sứ quán:
Giờ nhận/trả hồ sơ tại Đại sứ quán:
Hỏi thêm về thủ tục tại điện thọai số:

FAX:
Website:
Địa chỉ:

9h30 đến 12h30 các buổi sáng từ thứ Hai
- thứ Sáu
(202) 861 0694 và (202) 861 2293;
(202) 861 0737 ext 237 từ 10h00 đến
11h30 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ
Sáu
(202) 861 1297 và (202) 861 0917
www.vietnamembassy.us
1233 20th Street, NW, Suite 400,
Washington, DC 20036

