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

ĐƠN XIN HỒI HƯƠNG 
(dùng cho người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ) 

I. Phần khai về bản thân 
1.  Họ và tên trong hộ chiếu Việt Nam hoặc tên khai sinh: 
               
 Họ và tên nước ngoài (nếu có): 
               
2. Ngày sinh: Ngày    Tháng    Năm      3. NAM  NỮ  
4.  Nơi sinh:              
5.  Chỗ ở hiện nay (không ghi PO BOX):  
               
        Điện thoại: (  )    
6. Quốc tịch gốc:             
 Quốc tịch hiện nay:  Việt Nam  Hoa Kỳ  Khác:       
7.  Hộ chiếu  Giấy phép tái nhập cảnh   Thẻ xanh  số:     
 cấp ngày    tháng   năm    hết hạn ngày    tháng   năm   
8.  Nghề nghiệp hiện nay:            
 Địa chỉ nơi làm việc (ghi rõ địa chỉ/số điện thoại) 
               
        Điện thoại: (  )    
9. Thu nhập hiện nay (tính theo đo la Mỹ / năm):        
10. Trình độ: 
 Học vấn (ghi rõ bằng cấp/học hàm/học vị):         
               
 Tay nghề chuyên môn (ngành học, bậc thợ):         
               
11. Tôn giáo 
               
12. Các tổ chức chính trị đã và đang tham gia (ghi rõ thời gian, tên tổ chức, lý do mục đích tham gia) 

THỨ TỰ THỜI GIAN 
THAM GIA TÊN TỔ CHỨC/ĐẢNG PHÁI/ĐƠN VỊ LÝ DO, MỤC ĐÍCH 

THAM GIA 
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13. Ngày rời khỏi Việt Nam (ghi rõ ngày tháng năm, lý do, hình thức rời Việt Nam): 
Nếu xuất cảnh Việt Nam hợp pháp sau năm 1975, đề nghị ghi rõ diện xuất cảnh, số hộ chiếu hoặc 
giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp. 
               
               
               
 
14. Địa chỉ trước khỉ rời khỏi Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường/thôn, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành 
phố, chú ý đề cả tên cũ và mới) 
 -  Địa chỉ thường trú: 
               
               

- Nơi làm việc 
 

II. Phần khai về gia đình: 
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, quốc tịch, nơi thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc hiện nay của cha, mẹ, 
vợ, chồng, con) 

THỨ TỰ 

HỌ VÀ TÊN 
Năm sinh 
Nơi sinh 

Quốc tịch 

QUAN HỆ NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ HIỆN NAY 
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III. Phần khai để xin hồi hương: 
16. Lý do và mục đích xin hồi hương: 
               
               
               
               
               
               
               
17. Họ tên, quan hệ, địa chỉ thường trú, số điện thoại của thân nhân bảo lãnh: (nếu hồi hương không do 
thân nhân bảo lãnh, đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại cơ quan/tổ chức tiếp nhận hồi hương về 
làm việc) 
               
               
               
               
               
18. Đã về Việt Nam mấy lần trước khi hồi hương? 
 Thời gian về Việt Nam gần nhất: 
               
               
 
19. Thời gian dự kiến sẽ về nước (nếu được chấp thuận hồi hương) 
 Dự kiến sẽ nhập cảnh qua cửa khẩu: 
 
20. Trẻ em dưới 16 tuổi cùng đi (ghi rõ họ tên, quan hệ, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu) 
               
               
               
21. Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam (về nhà ở, thu nhập, hình thức kiếm sống, trợ cấp .v.v.) 
               
               
               
 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật cà xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những lời khai của mình. Tôi cũng cam đoan rằng hiện nay tôi không tham gia hoặc ủng hộ các tổ 
chức chống phá Tổ quốc, không có hành động chống đối Chính phủ Việt Nam và cộng đồng người 
Việt ở nước ngoài. 

Làm tại     ngày  tháng    năm 
Người làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 




