TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VN
tại Frankfurt/M
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
LÀM GIẤY THÔNG HÀNH HỒI HƯƠNG, VỀ NƯỚC
1) Đối tượng :
a)
b)
c)
d)

Những người gốc Việt Nam, hiện mang hộ chiếu Đức, muốn về Việt Nam sinh sống;
Công dân Việt Nam mất hộ chiếu VN, xin cấp giấy thông hành về nước;
Công dân Việt Nam không được phía Đức cho cư trú và tự nguyện hồi hương ;
Những người không có giấy tờ của VN và không được phía Đức cho cư trú, phải về nước
theo Hiệp định giữa hai Chính phủ (1995).

2) Điều kiện và thủ tục :
2.1. Đối với trường hợp a) nêu trên :
- Đương sự phải làm thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam trước khi làm thủ tục hồi hương.
- Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện VN ở Đức (Berlin hoặc Frankfurt).
- Thái độ chính trị rõ ràng, không tham gia hoặc ủng hộ các hoạt động chống phá đất nước,
chống cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam ở Đức.
- Có khả năng bảo đảm cuộc sống và có nhà ở Việt Nam.
- Hồ sơ gồm : Đơn hồi hương; Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 03 ảnh 4x6cm;
giấy tờ chứng minh khả năng bảo đảm cuộc sống ở VN.
- Mỗi người nộp 02 bộ hồ sơ
- Thời hạn trả lời kết quả : Phụ thuộc vào trả lời của cơ quan có thẩm quyền trong nước.
2.2. Đối với trường hợp b) nêu trên :
- Hồ sơ gồm : Tờ khai cấp giấy thông hành; giấy báo mất hộ chiếu tại công an Đức; giấy tờ
chứng minh quốc tịch, nhân thân (nếu có), như giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh v.v.
- Thời hạn giải quyết : Nếu đương sự có các giấy tờ chứng minh quốc tịch, nhân thân thì có thể
được cấp ngay GTH về nước. Trường hợp phải xác minh tại cơ quan cấp hộ chiếu (bị mất) và
đương sự không có giấy tờ chứng minh quốc tịch, nhân thân thì việc cấp GTH phụ thuộc vào
kết quả trả lời xác minh của cơ quan cấp hộ chiếu.
2.3. Đối với trường hợp c) nêu trên :
- Hồ sơ gồm : Tờ khai theo mẫu; giấy tờ chứng minh quốc tịch, nhân thân (nếu có).
- Thời hạn giải quyết : Nếu đương sự có đầy đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch và nhân thân thì c
thể được cấp ngay GTH hồi hương tự nguyện. Nếu phải xác minh thì việc cấp GTH phụ thuộc
vào kết quả trả lời của cơ quan trong nước.
2.4. Đối với trường hợp d) nêu trên :
- Trường hợp này đương sự phải làm thủ tục với cơ quan ngoại kiều Đức.
- Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam sẽ cấp GTH hồi hương và chuyển cho
phía Đức để tổ chức hồi hương.
Frankfurt/M, tháng 9 năm 2007

TLSQ VIỆT NAM
tại Frankfurt/M
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------------
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(Mới chụp)

ĐƠN XIN HỒI HƯƠNG

Mẫu HH1

(Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1- Họ và tên trong hộ chiếu Việt Nam (1): …………….……………………………………..…………………...…………………
Họ và tên khác: ……………………………...……………..……………………………………………..…………………..………….
2- Ngày, tháng, năm sinh: ……..… /……....…/ ……….…..………… 3- Nam/ Nữ: …..............................................……..
4- Nơi sinh: …………………………………………………….………………..………………………..…………………...………..………..
5- Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….………………….…………………………....
……………………………………………………………………………… Điện thoại: ……………………...…...………….………….
6- Quốc tịch gốc: ……………………………………………… Quốc tịch hiện nay: ………………………………………..
7- Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế còn giá trị: ………………………………..………………………………….…….
Số: ……………………………………………………………………….. ngày cấp: …….……/ ……....…/ …………………………
Cơ quan cấp: ………………………………………….………….. Có giá trị đến ngày ……..…/ …..…../ ……..………
8- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi làm việc hiện nay: …………………………….………………………………………………………………………………..
9- Mức thu nhập hiện nay (tính theo đô la Mỹ/ tháng): ………………………………………………..……………
10- Trình độ:
- Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………………………………..………..
- Tay nghề chuyên m ôn (ngành, bậc): ……………………………………………………………………………..
11- Tôn giáo: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………..
12- Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13- Rời Việt Nam ngày: .…….. / ………./ ……….…… Lý do: ...................................................................................................
Hình thức:

- Hợp pháp

(hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế số ………….…….………….………………….
ngày cấp…..…./…..…./ …..…… cơ quan cấp: ………………………..…………... )
- Bất hợp pháp
- Hình thức khác (trình bày cụ thể): ……………………………………………………………….

14- Địa chỉ trước khi rời Việt Nam:
- Thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………….……..
- Làm việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

15- Phần khai về gia đình (Họ và tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ
ở hiện nay của cha, mẹ, vợ/ chồng, con):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16- Lý do, mục đích xin hồi hương: ……………………………………………………………………………...………………
17- Khả năng đảm bảo cuộc sống nếu được hồi hương:
a/ Nhà ở (Ghi rõ thân nhân cung cấp hay tự lo): …………………………………………………………………
b/ Nguồn sống (Ghi rõ sau khi về nước sẽ làm gì để sinh sống hay do than nhân nào
nuôi dưỡng, hay có nguồn sống nào khác): ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18- Thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh (Họ tên, địa chỉ thường trú, quan hệ, bản thân):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

19- Dự kiến thời gian nhập cảnh (nếu được hồi hương): ……………………………………………………..…….
Cửa khẩu nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………………………..………..
20- Trẻ em dưới 16 tuổi cùng hồi hương (Họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ
chiếu, quan hệ với bản thân):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật Việt Nam về lời khai của mình.
………………………….,

ngày ........... tháng …....... năm ..................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………..…………………………………………..

Ghi chú:
(1) Nếu không có hộ chiếu Việt Nam thì ghi rõ họ và tên khai sinh.
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