HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM
ĐỊNH CƯ Ở HOA KỲ VỀ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
Công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ mang hộ chiếu hoặc thẻ thường trú nhân do Hoa Kỳ
cấp còn giá trị có thể gửi hồ sơ đề nghị về thường trú tại Việt Nam đến Đại sứ quán Việt Nam tại
Hoa Kỳ hoặc nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh –Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất
nhập cảnh Công an tinh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp hồ sơ đề nghị được
về thường trú.
Người mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng (dù đã được hoặc chưa được nhập
quốc tịch nước sở tại) không cần phải làm thủ tục tại Đại sứ quán mà có thể sử dụng hộ chiếu Việt
Nam để nhập cảnh Việt Nam và làm thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định tại
Thông tư số 06/2007-BCA-C11 ngày 01/07/2007 của Bộ Công an. Khi làm thủ tục nhập khẩu tài
sản cá nhân, người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sẽ phải xuất trình: Hộ chiếu Việt Nam có dấu
kiểm chứng nhập cảnh tại cửa khẩu; Sổ hộ khẩu do Công an Quận/huyện cấp sau khi đã nhập
cảnh; Bản dịch có công chứng thẻ xanh hoặc hộ chiếu nước ngoài, và các giấy tờ khác theo yêu cầu
của Hải quan Việt Nam.
Hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú tại Việt Nam được lập thành 02 bộ chính thức (không chấp
nhận bản sao chụp).. Mỗi bộ hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú. Các mục trong Đơn phải kê khai đầy đủ, cụ thể, rõ
ràng bằng tiếng Việt Nam, không tẩy xóa; mục nào không có thì ghi rõ là không có (không
chấp nhận để trống).
2. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc thẻ thường trú do Hoa Kỳ cấp (hoặc bản chụp kèm
theo bản chính để kiểm tra đối chiếu)
3. Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam sau :
Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam (kể cả hộ chiếu hết hạn sử
dụng); Giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp xác nhận có quốc tịch Việt
Nam; Giấy chứng nhận đăng kí công dân. Thủ tục đăng ký công dân xin xem trên mạng
www.vietnamembassy.us).
4. 05 ảnh mới chụp cỡ 2 inches x 2 inches ;
5. Giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam:
- Đối với người đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam: bản sao Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở; Giấy tờ mua bán, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở; Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ
quan chức năng của Việt Nam giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật.
- Đối với người có nhà ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân: bản sao hợp đồng
cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của cá nhân; hoặc văn bản chứng minh người cho
thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho người đó đăng ký thường trú. Trong trường hợp
này phải nộp bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của người cho thuê, cho
mượn, cho ở nhờ.
6. Trường hợp xin về thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương ngoài các giấy tờ nêu
trên còn phải nộp thêm một trong các giấy tờ sau:
- Đối với người có chỗ ở hợp pháp phải có giấy tờ chứng minh đã tạm trú liên tục tại thành
phố đó từ 01 (một) năm trở lên như : Giấy hoặc sổ tạm trú có xác nhận của công an
phường, xã về thời hạn tạm trú.

- Đối với người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình phải
nộp giấy tờ chứng minh mối quan hệ ruột thịt giữa hai người như Giấy chứng nhận kết
hôn (để chứng minh quan hệ vợ chồng), Giấy khai sinh (để chứng minh quan hệ cha, mẹ,
con, anh chị em.ruột) hoặc Giấy bảo lãnh có xác nhận của UBND phường, xã.
- Đối với người trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương thì
phải nộp giấy tờ chứng minh đã thường trú , nay trở về sinh sống tại chỗ ở hợp pháp tại
thành phố đó.
7. Trường hợp về thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam thì phải có ý kiến đồng ý bằng văn
bản của người đứng đầu cơ sở tôn giáo đó và ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có
thẩm quyền Việt Nam về tôn giáo.
8. Phong bì gửi trả: Nếu Quý vị yêu cầu gửi kết quả qua đường bưu điện thì cần cung cấp bì
thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có tracking number Express Mail USPS có ghi rõ
địa chỉ người nhận. Vì sự an toàn của giấy tờ , xin đề nghị KHÔNG sử dụng các dịch vụ
phát chuyển thư khác.
9. Lệ phí trả bằng MONEY ORDER cho EMBASSY OF VIETNAM.
Thời gian xem xét, giải quyết hồ sơ từ 2 đến 6 tháng. Khi các cơ quan có thẩm quyền đã
xem xét hồ sơ, thì hồ sơ và số lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn trả lại Quý vị, kể cả khi Quý vị
không được chấp thuận. Đại sứ quán sẽ thông báo kết quả giải quyết hồ sơ để Quý vị biết. Nếu Quý
vị đã được thông báo chấp thuận thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo phải đến nhận Giấy
thông hành hồi hương. Nếu quá thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng thì phải nộp 02 Tờ khai đề nghị
được nhận Giấy thông hành hồi hương (mẫu HH4 kèm theo) và 02 ảnh mới chụp. Nếu quá hạn 24
tháng trở lên thì phải làm lại hồ sơ như thủ tục lần đầu. Người đã đăng ký thường trú tại Việt Nam
nếu có nhu cầu xuất nhập cảnh Việt Nam thì phải làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu Việt Nam để sử
dụng như với công dân Việt Nam thường trú trong nước, không được sử dụng hộ chiếu hoặc thẻ
thường trú nhân Hoa Kỳ để xuất nhập cảnh Việt Nam.
Nếu quý vị có câu hỏi thêm xin vui lòng liên hệ Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
- Điện thoại số:
(202) 861 0737 Ext 237 từ 10h đến 12h buổi sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ
Sáu. FAX số : (202) 861 1297 và (202) 861 0917
- Website:
http://www.vietnamembassy.us
- Địa chỉ:
1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036

