
TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC XIN HỒI HƯƠNG 

 

Tiêu chuẩn: 
Người xin hồi hương phải có quốc tịch Việt Nam và hộ chiếu Việt Nam.  Nếu có hộ chiếu Hoa 
Kỳ, thì cần có giấy xác nhận đã đăng ký công dân (có hướng dẫn riêng).  

• 

• 
• 

• 

• 

Người xin hồi hương có thái độ chính trị rõ ràng, không có hành động chống phá Việt Nam.  
Người xin hồi hương phải có khả năng bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam (ghi rõ trong đơn xin 
hồi hương về khả năng tài chính hoặc người bảo lãnh ghi rõ đảm bảo chỗ ở cho người hồi 
hương, hoặc được người bảo lãnh đảm bảo cung cấp tài chính, nuôi dưỡng).  
Người xin hồi hương để đoàn tụ gia đình phải có thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, 
em, người trong dòng tộc) là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Việt 
Nam bảo lãnh.  
Người xin hồi hương để tham gia xây dựng đất nước phải được cơ quan cấp bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương bảo 
lãnh.  

Hồ sơ:  
Giấy tờ (làm thành 3 bộ):  

Đơn xin hồi hương. Nếu có hộ chiếu Hoa Kỳ, thì trong mục (6) về quốc tịch hiện nay ghi rõ 
“Có hộ chiếu Hoa Kỳ”. 

• 

Ba (03) ảnh cỡ 2’x2’ (chụp mắt nhìn thẳng, để đầu trần, không đeo kính đen). • 
• Giấy bảo lãnh của thân nhân; giấy tờ chứng minh hoặc giải trình về mối quan hệ cùng dòng tộc 

và có xác nhận của UBND phường (xã) nơi người bảo ãnh cư trú; giấy tờ chứng minh khả năng 
đảm bảo cuộc sống sau khi hồi hương. 
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (nếu có hộ chiếu Hoa Kỳ, thì phải có giấy xác 
nhận đăng ký công dân do Đại sứ quán cấp). 

• 

• 

• 

Các giấy tờ khác liên quan (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn).  Giấy tờ bằng tiếng nước 
ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được Đại sứ quán xác nhận bản dịch. 

Lệ phí: 
Lệ phí trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER’S CHECK (CERTIFIED CHECK) cho 
EMBASSY OF VIETNAM.  Đề nghị quý vị liên hệ với Đại sứ quán để biết biểu phí hiện tại. 

Gửi trả: 
Nếu quí vị yêu cầu, Đại sứ quán có thể gửi trả kết quả bằng đường bưu điện.  Quí vị cần cung 
cấp bì thư đã dán tem và ghi rõ địa chỉ Người nhận.  Đại sứ quán sẽ trả lại bằng Federal 
Express collect service (quý vị sẽ hòan trả cước phí vận chuyển cho FedEx), nếu hồ sơ thiếu 
bao thư hoặc quý vị xử dụng UPS, DHL, và Airbone.  

• 

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:   
Giờ tiếp khách: 9:30 – 12:30 các buổi sáng từ Thứ Hai tới Thứ Sáu. • 

• 
• 

Điện thoại: (202) 861 0694  và  (202) 861 2293 
Fax:    (202) 861 1297  và  (202) 861 0917 

mailto:consular@vietnamembassy-usa.org?subject=Hoi%20huong
mailto:consular@vietnamembassy-usa.org


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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 1



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) 



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

GIẤY BẢO LÃNH 
(cho thân nhân là  người Việt Nam định cư tại nước ngoài được hồi hương về Việt Nam ) 

1. Họ và tên người bảo lãnh: 
                
2. Ngày tháng năm sinh:          3. Nam  Nữ  
4. Địa chỉ thường trú (đề nghị ghi theo sổ hộ khẩu): 
                
                
5. Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có): 
                
                
6. Chứng minh thư Nhân dân số:     ngày cấp:   Nơi cấp:     
7. Nghề nghiệp hiện nay: 
                
                
8. Xin được bảo lãnh cho     người theo danh sách dưới đây, là thân nhân ruột thịt đang 
định cư tại Hoa Kỳ được hồi hương về Việt Nam cư trú: 

Thứ 
Tự Họ và tên Năm sinh Quốc tịch Số hộ 

chiếu 
Nghề 

nghiệp 
Địa chỉ 

hiện nay Quan hệ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

9. Bảo đảm cuộc sống cho thân nhân sau khi hồi hương:1 

 a) Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp cho người hồi hương      
    Người hồi hương tự mua        
 b) Về nguồn sống thường xuyên: 

    Người bảo lãnh cung cấp tài  chính/nuôi dưỡng cho người hồi hương  
    Người hồi hương tự lo         
Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật.  
Ý kiến của UBND nơi người bảo lãnh thường trú2: 

Làm tại    ngày tháng năm  
Người bảo lãnh 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

                                                 
1 Người bảo lãnh đánh dấu vào các ô tương ứng. 
2 Chủ tịch UBND phường/xã hoặc người được Chủ tịch ủy quyền ky, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu. 
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