TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VN
tại Frankfurt/M

HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
1) Trường hợp hộ chiếu cũ hết hạn :
- Hồ sơ gồm : Hộ chiếu cũ, Tờ khai theo mẫu, nếu trong hộ chiếu không dán tem cư trú thì
cần nộp thêm giấy xác nhận đăng ký cư trú của cơ quan ngoại kiều Đức
(Meldebescheinigung).
- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp gấp và
cơ quan bố trí được thì có thể giải quyết ngay trong ngày.
2) Trường hợp hộ chiếu cũ bị mất hoặc rách nát, hư hỏng :
- Hồ sơ gồm : Tờ khai theo mẫu; Giấy trình báo mất hộ chiếu tại cơ quan công an Đức
(trường hợp bị mất); Giấy xác nhận cư trú; Hộ chiếu cũ (trường hợp bị rách, hỏng) hoặc bản
chụp hộ chiếu cũ hoặc giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, chứng minh nhân thân (nếu
có).
- Thời hạn giải quyết : Nếu hộ chiếu bị mất trước đây cấp tại TLSQ ở Frankfurt/M, Văn
phòng Bonn (trước đây), thời hạn giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc. Đối với các
trường hợp khác thì việc cấp hộ chiếu mới phụ thuộc vào kết quả trả lời xác minh của cơ
quan trong nước.
3) Trường hợp tách con ra khỏi hộ chiếu của bố (mẹ) :
- Hồ sơ gồm : Tờ khai theo mẫu; Hộ chiếu của bố (mẹ) có dán ảnh con; giấy khai sinh Việt
Nam của người con. Trường hợp chưa đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở
Đức thì phải làm thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn.
- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc hoặc trong ngày (nếu bố trí được).
4) Trường hợp dán thêm ảnh con vào hộ chiếu của bố (mẹ) :
- Hồ sơ gồm : Hộ chiếu của bố (mẹ); Giấy khai sinh Việt Nam của người con. Trường hợp
chưa đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức thì phải làm thủ tục đăng ký
khai sinh quá hạn.
- Thời hạn giải quyết : Trong ngày
5) Trường hợp xin cấp hộ chiếu lần đầu tại Đức :
- Hồ sơ : Tờ khai theo mẫu, giấy tờ chứng minh quốc tịch (giấy chứng minh nhân dân v.v.),
chứng minh nhân thân (giấy chứng minh nhân dân, giấy xác nhận nhân thân của công an
phường, xã nơi cư trú trước khi xuất cảnh có dán ảnh giáp lai v.v.); giấy xác nhận đăng ký
cư trú của cơ quan ngoại kiều Đức (Meldebescheinigung).
- Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc (nếu đủ giấy tờ hợp lệ) hoặc phụ thuộc vào trả lời
kết quả xác minh của cơ quan trong nước.

Lưu ý :
-

Các trường hợp từ 1 đến 4 : Nếu quý khách không đến trực tiếp nộp và nhận hồ sơ thì có thể gửi
qua bưu điện bảo đảm (Einschreiben) và phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc làm thủ tục
gửi qua bưu điện. Trường hợp ủy quyền cho người khác làm giúp thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
Trường hợp 5 : Quý khách phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và phải trả lời một số câu hỏi của viên chức
lãnh sự (nếu được yêu cầu).
Quý khách cần nộp bản chính để đối chiếu và bản chụp để lưu hồ sơ các loại giấy tờ sau : hộ chiếu,
giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân./.
Frankfurt/M, tháng 9 năm 2007

Mẫu 01-B-NG-LS
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM
tại Frankfurt/M

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

Nộp 02 ảnh cỡ 4x6
mới chụp, nền sáng,
nhìn chính diện, không
đeo kính màu, không
chụp tự động.

TỜ KHAI XIN CẤP HỘ CHIẾU
(Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở CHLB Đức)

Dán 01 ảnh vào
khung này

I- Phần khai về bản thân:
Họ và tên khai sinh (1):..........................................................................................................................................................
Họ và tên đang dùng : ..........................................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh : ..................../ .................../ ................................... Giới tính: Nam □ Nữ □
Nơi sinh (2) :

..........................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú trước khi xuất cảnh (2): .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Nghề nghiệp hiện nay : ...........................................................................................................................................................
Ngày rời Việt Nam : ................ /................../ .................................
Ngày đến Đức
: ................./................. / ................................. Mục đích (3): .....................................................
Đã được cấp hộ chiếu số : ................................................................... Ngày cấp: .............../ ............../...........................
Cơ quan cấp: ................................................ Nơi cấp: ...............................................................
CMND số: ........................................ Ngày cấp: ........../ ........./ ......... Cơ quan cấp: .......................................................
Giấy phép cư trú ở Đức loại: ............................................................ Giá trị đến: ........... / ............./..............................
Địa chỉ hiện nay ở Đức: .........................................................................................................................................................
............................................................................... Số ĐT: ..........................................................
II- Lý do xin cấp hộ chiếu: .........................................................................................................................................................

Phần dành riêng cho cán bộ lãnh sự ghi:
Xác minh: ...................................................................

Số TT:................... Số HC mới: .............................................

Kết quả: .......................................................................

Ngày cấp:...................................................................................

........................................................................................
.........................................................................................

(1)
(2)
(3)
(4)

Cán bộ xử lý:
..............................................

Người ký:
...................................................

Viết chữ in hoa, đủ dấu.
Ghi rõ: Phường/ xã (Số nhà nếu có), Quận/ huyện, Tỉnh/ thành phố
Ghi rõ: Hợp tác lao động/ Công tác/ Du học/ Học nghề/ Du lịch thăm thân/ Đoàn tụ gia đình/ Mục đích khác.
Trẻ em đi cùng (dán ảnh) trong hộ chiếu cần Giấy khai sinh, chứng nhận cư trú và 03 ảnh cỡ 3x4cm

III- Trẻ em dưới 14 tuổi cùng đi trong hộ chiếu (4):

1- Họ và tên : ..................................................................................................................
Ngày sinh: ................./ ................/ ........................ Giới tính: Nam □

Nữ □

Nơi sinh : .......................................................................................................................

ảnh
4x6

2- Họ và tên:...................................................................................................................
Ngày sinh : ................/ ............../ .......................... Giới tính: Nam □
Nơi sinh

Nữ □

: ....................................................................................................................

ảnh
4x6

IV- Quan hệ gia đình:
(Khai rõ cha, mẹ, vợ/ chồng, con, anh chị em ruột)
Quan
hệ

Họ và tên

Năm
sinh

Quốc
tịch

Địa chỉ hiện nay

Sơ lược quá trình hoạt động (cư trú, làm việc) của bản thân từ 16 tuổi đến nay:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
về những lời khai này.
Làm tại .................................., ngày ............... tháng ............ năm ..................
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

