HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ðĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM và
THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
-------------------I. ðĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM:
A. quy ñịnh chung :
1. Người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp
luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá
trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải ñăng ký giữ quốc tịch
Việt Nam.
2. Việc ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam ñược thực hiện ñến hết ngày 01 tháng 7
năm 2014. Hết thời hạn này, người nói tại khoản 1 ðiều này không ñăng ký giữ quốc tịch
Việt Nam thì mất quốc tịch Việt Nam; nếu muốn có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ
tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy ñịnh của pháp luật.
B. Cơ quan thực hiện việc ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
1. Cơ quan ñại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền thực hiện việc ñăng ký
giữ quốc tịch Việt Nam là Cơ quan ñại diện Việt Nam thường trú hoặc kiêm nhiệm tại
nước nơi người ñăng ký giữ quốc tịch ñang có quốc tịch hoặc ñang thường trú và cấp
giấy xác nhận ñã ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
C. Trình tự, thủ tục ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
Hồ sơ gồm :
1. Tờ khai theo mẫu ñính kèm;
2. Bản sao có công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, gồm một trong
các giấy tờ sau:
- Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam
thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
- Giấy chứng minh nhân dân;
- Hộ chiếu Việt Nam;
- Quyết ñịnh cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết ñịnh cho trở lại quốc tịch Việt
Nam, Quyết ñịnh công nhận việc nuôi con nuôi ñối với trẻ em là người nước ngoài,
Quyết ñịnh cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
Trường hợp Quý vị có ñủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam thì ðại sứ
quán sẽ cấp cho Quý vị Giấy xác nhận ñã ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp không có ñủ giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ
chứng minh không rõ thì ðại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
tiến hành xác minh ñể xác ñịnh Quý vị có quốc tịch Việt Nam hay không trước khi cấp
giấy xác nhận ñã ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho Quý vị.
II. THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào ñó mà có quốc
tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.
2. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người quy ñịnh tại
ðiểm 1 nêu trên hoặc cha mẹ, người giám hộ của người ñó, nếu ở ngoài nước phải trực
tiếp hoặc thông qua cha, mẹ, người giám hộ của người ñó nộp thông báo bằng văn bản
về việc có quốc tịch nước ngoài cho Cơ quan ñại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở
Tư pháp nơi người ñó cư trú . Văn bản thông báo phải ñược làm theo mẫu quy ñịnh (ñính
kèm), có chữ ký của người thông báo. Trường hợp gửi văn bản thông báo có quốc tịch
nước ngoài qua ñường bưu ñiện thì phải kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân.

Lệ phí: Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “Embassy of Vietnam”.
Thời gian giải quyết: Mười ngày làm việc kể từ khi ðại sứ quán nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ.
Trường hợp phải xác minh thì thời gian từ 30-60 ngày.
Gửi trả kết quả: ðại sứ quán có thể gửi trả kết quả qua ñường bưu ñiện bằng dịch vụ có
tracking number USPS Express Mail. Quý vị cần cung cấp bì thư ñã trả tiền cước phí
của 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 KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi ñi và gửi trả kết quả ñể thuận lợi cho
việc tra cứu kết quả.
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 tại ðại sứ quán: 9:30 ñến 12:30 các buổi sáng từ thứ Hai ñến thứ Sáu
- Hỏi thêm về thủ tục:
ðiện thoại số:
(202) 861 0694 và (202) 861
2293 từ 10h00 ñến 12h00 các buổi sáng từ thứ Hai
ñến thứ Sáu
- Tra cứu kết quả:
ðiện thoại số (202) 861 0737 ext 238 từ 2h30pm ñến
4h00pm các buổi chiều từ thứ Hai ñến thứ Sáu
- Fax:
(202) 861 1297 và (202) 861 0917
- Website:
http://www.vietnamembassy.us
- ðịa chỉ:
1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC
20036

Ảnh 4x6
(chụp chưa
quá 6 tháng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ðĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Cơ quan ñại diện Việt Nam tại ..................................................

Họ và tên (1):.................................................................................................................................
Giới tính :

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................
Nơi sinh (2): ...................................................................................................................................
Nơi ñăng ký khai sinh (3): .............................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):...................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:........................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ...................................................
ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Nơi làm việc : ........................................................ ........................................................................
.........................................................................................................................................................

Thời gian xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):.................................................................................
ðịa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):…………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….........

Sau khi tìm hiểu các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi nhận thấy bản thân ñang
có quốc tịch Việt Nam. Vậy tôi làm Tờ khai này ñể xin ñược ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

Tôi cũng xin ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên hiện ñang sinh sống cùng
tôi có tên sau ñây (nếu có):
STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi sinh

Nơi ñăng ký
khai sinh

Quốc tịch hiện
nay

Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo chứng minh quốc tịch Việt Nam
-................................................................
-...............................................................
-...............................................................
- .............................................................

Chú thích:
(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;
(2) Ghi ñịa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;
(3) Ghi tên cơ quan ñăng ký khai sinh;
(4) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;
(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;

............, ngày ...... tháng ..... năm .........
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6
(chụp chưa
quá 6 tháng)

THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

Kính gửi (1).............................................................................

Họ và tên (2).....................................................................................................................
Giới tính:

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Nơi sinh (3): ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Nơi ñăng ký khai sinh (4):……………………………………………….....…………....
...........................................................................................................................................
Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế (5):....................... .............. số:....................
Cấp ngày, tháng, năm:................................. cơ quan cấp:................................................
ðịa chỉ cư trú hiện nay:....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tôi có quốc tịch (6): ........................ ....... từ ngày, tháng, năm:.......................................
Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ hợp lệ thay thế:....................... .............. số:..................
Cấp ngày, tháng, năm:................................. cơ quan cấp:................................................

Cách thức có quốc tịch nước ngoài (7):.……….......….....................................................
..........................................................................................................................................
Tôi là công dân Việt Nam xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài như trên và xin cam kết việc
ñồng thời có quốc tịch nước ngoài của tôi không làm cản trở ñến việc hưởng quyền và thực hiện
nghĩa vụ của công dân Việt Nam ñối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi cũng xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài của con chưa thành niên hoặc nguời ñược
giám hộ hiện ñang sinh sống cùng tôi có tên sau ñây:
STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi sinh

Nơi ñăng ký
khai sinh

Có quốc tịch
nước nào, cách
thức có quốc tịch
nước ngoài

Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.
..........., ngày ...... tháng ..... năm...........
Giấy tờ kèm theo:

-........................................................
-........................................................
- ........................................................
-........................................................

Người thông báo
(ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:
(1) Nếu ở trong nước thì gửi cho Sở Tư pháp của tỉnh/TP nơi cư trú; ở nước ngoài thì gửi cho Cơ quan ñại diện Việt Nam tại nước
cư trú;
(2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế;
(3) Ghi ñịa danh hành chính hoặc tên cơ sở ytế;
(4) Ghi tên cơ quan ñăng ký khai sinh;
(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;
(6) Ghi rõ quốc tịch nước nào;
(7) Ghi rõ việc có quốc tịch nước ngoài do ñược nhập, từ khi sinh ra hoặc lý do khác.

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh 4x6
( Chụp chưa quá
6 tháng )
TỜ KHAI LÝ LỊCH

Họ và tên (1):........................................................................................................................
Giới tính :

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Nơi sinh (2): ..........................................................................................................................
Nơi ñăng ký khai sinh (3): ....................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):..........................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .............................................. Số:...............................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: .........................................
...............................................................................................................................................
ðịa chỉ cư trú hiện nay: ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................................................
Nơi làm việc : ........................................................ ..............................................................

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN
(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở ñâu?)
………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………............................................
............................................................................................................................................................
TÓM TẮT VỀ GIA ðÌNH
Họ và tên cha : ……………………………………..……………………………..........................
Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………....................................................................
Quốc tịch: ………………………......................................................................................................
ðịa chỉ cư trú: ………………………………………………………………….….......................
……………………………………………………………………………………….......................
Họ và tên mẹ : …………………………………………………………………….......................
Ngày, tháng, năm sinh :……………………………….....................................................................
Quốc tịch:……………………........................................................................................ ..................
ðịa chỉ cư trú : ………………………………………………………………….….......................
……………………………………………………………………………………….......................
Họ và tên vợ /chồng : ……………………………………………………………........................
Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………................................................................
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch : ……………………………….........................................................................................
ðịa chỉ cư trú : ……………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên con thứ nhất: ………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………………………………………………………
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….
ðịa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên con thứ hai: ………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………………………………………………………
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….
ðịa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam ñoan những lời khai trên ñây là ñúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
Việt Nam về lời khai của mình.
….......……, ngày…..…tháng….…năm…....…
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:
(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;
(2) Ghi ñịa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;
(3) Ghi tên cơ quan ñăng ký khai sinh;
(4) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;
(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì.

