TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VN
tại Frankfurt/M

HƯỚNG DẪN
THỦ TỤC ðĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
VÀ THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

1) ðối tượng áp dụng :
- Theo Luật quốc tịch 2008 thì những người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài mà
chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày Luật có hiệu lực (01/7/2009) thì vẫn có
quốc tịch Việt Nam, nhưng trong thời hạn 05 năm (từ ngày 01/7/2009 ñến
01/7/2014) phải ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan ñại diện Việt Nam ở
nước nơi họ sinh sống. Nếu sau thời hạn ñó không ñăng ký thì sẽ mất quốc tịch
Việt Nam (ñiều 13)
- Những công dân Việt Nam vì lý do nào ñó có quốc tịch nước ngoài sau ngày
01/7/2009 mà chưa mất quốc tịch Việt Nam thì vẫn có quốc tịch Việt Nam, nhưng
trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài phải thông báo cho cơ
quan ñại diện Việt Nam về việc họ có quốc tịch nước ngoài.
2) Việc ñăng ký giữ quốc tịch Việt nam (ðiều 20 Nghị ñịnh số 78/2009/Nð-CP
ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
ñiều của Luật quốc tịch :
- Hồ sơ gồm : Tờ khai ñăng ký giữ quốc tịch ; Bản sao giấy tờ chứng minh quốc tịch
Việt Nam (một trong những giấy tờ sau : giấy khai sinh Việt Nam, giấy chứng
minh nhân dân, hộ chiếu 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);
- Giải quyết :
• Trường hợp người ñăng ký giữ quốc tịch có giấy tờ chứng minh quốc tịch
Việt Nam thì TLSQ sẽ ghi vào Sổ ñăng ký giữ quốc tịch và cấp giấy xác
nhận ñã ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
• Trường hợp người ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam không có giấy tờ chứng
minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy ñó không rõ thì TLSQ sẽ tiến hành xác
minh; nếu kết quả xác minh là người ñó có quốc tịch Việt Nam thì TLSQ
sẽ cấp giấy xác nhận ñăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
3) Việc thông báo có quốc tịch nước ngoài (ðiều 21 Nghị ñịnh 78/2009/Nð-CP):
- Những công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài sau ngày 01/7/2009 thông báo
cho TLSQ về việc có quốc tịch nước ngoài;
- Việc thông báo này cần thực hiện bằng văn bản (thư), gửi kèm theo bản sao giấy
chứng nhận quốc tịch nước ngoài;
- Tổng Lãnh sự quán sẽ thực hiện việc ghi chú vào Sổ quốc tịch./.
Frankfurt/M, tháng 9 năm 2009

Mẫu TP/QT-2010-TKĐKGQT

Ảnh 4x6
(chụp chưa
quá 6 tháng)

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

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kính gửi: Tổng Lãnh sự quán CHXHCN Việt Nam tại Frankfurt/M

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

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................
Nơi sinh (2): ...................................................................................................................................
Nơi đăng 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: ...................................................
Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nơi làm việc : ........................................................ ........................................................................
.........................................................................................................................................................
Thời gian xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):.................................................................................
Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):…………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….........
Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi nhận thấy bản thân
đang có quốc tịch Việt Nam. Vậy tôi làm Tờ khai này để xin được đăng ký giữ quốc tịch Việt
Nam.
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Tôi cũng xin đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên hiện đang sinh sống
cùng tôi có tên sau đây (nếu có):
STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký
khai sinh

Quốc tịch hiện
nay

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng 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
-................................................................
-...............................................................
-...............................................................
- .............................................................

............, 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 địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;
(3) Ghi tên cơ quan đăng 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;
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6
(chụp chưa
quá 6 tháng)

THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI

Kính gửi (1) : Tổng Lãnh sự quán CHXHCN Việt Nam tại Frankfurt/M

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

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
Nơi sinh (3): ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (4):……………………………………………….....…………....
...........................................................................................................................................
Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế (5):....................... .............. số:....................
Cấp ngày, tháng, năm:................................. cơ quan cấp:................................................
Địa 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 đồng thời có quốc tịch nước ngoài của tôi không làm cản trở đến việc hưởng quyền và
thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
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Tôi cũng xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài của con chưa thành niên hoặc nguời
được giám hộ hiện đang sinh sống cùng tôi có tên sau đây:
STT

Họ và tên

Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi sinh

Nơi đăng ký
khai sinh

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng 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 đại 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 địa danh hành chính hoặc tên cơ sở ytế;
(4) Ghi tên cơ quan đăng 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 được nhập, từ khi sinh ra hoặc lý do khác.

