THỦ TỤC XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Hồ sơ, làm thành 3 bộ, gồm:
• Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (mẫu kèm theo - nếu có thành viên gia đình cùng
xin thôi quốc tịch thì dùng mẫu đơn dành cho gia đình).
• Bản khai lý lịch (mẫu kèm theo).
• Ba (03) ảnh cỡ 2’x2’ (chụp mắt nhìn thẳng, để đầu trần, không đeo kính đen).
• Bản sao hộ chiếu (PASSPORT) hoặc giấy chứng nhận là công dân Hoa Kỳ do Cơ
quan Nhập cư Nhập tịch Hoa Kỳ (INS) cấp hoặc giấy tờ của INS xác nhận sẽ được
nhập quốc tịch Hoa Kỳ.
• Riêng những người đã đợc đào tạo trung học chuyên nghiệp, đại học, hoặc sau đại
học bằng kinh phí của Chính phủ Việt Nam hoặc kinh phí do học bổng nước ngoài
huộc Chính phủ quản lý, phải có giấy xác nhận đã bồi hoàn kinh phí đào tạo do bộ
phận Quản lý Lưu học sinh của Đại sứ quán cấp. Đại sứ quán sẽ chuyển yêu cầu về
cơ quan hữu quan trong nước xác định việc bồi hoàn, cách thức thực hiện bồi hoàn,
và trả lời cho người xin thôi quốc tịch.
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
(202) 861 1297 và (202) 861 0917
• Fax:

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

Ảnh 2’x 2’
của chồng
(Chụp chưa
quá 3 tháng)

ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Dùng cho gia đình)
Kính gửi:
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ảnh 2’x 2’
của vợ
(Chụp chưa
quá 3 tháng)

Chúng tôi là :
Họ và tên chồng1:

Họ và tên vợ:

Ngày tháng năm sinh:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nơi sinh:

Quê quán2:

Quê quán2:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc:

Nơi làm việc:

Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ để thay thế3:

Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ để thay thế4:

Số:

Số:

Nơi cấp:

Nơi cấp:

ngày

tháng

Có giá trị đến ngày

tháng

năm
năm

ngày

tháng

Có giá trị đến ngày

tháng

năm
năm

Địa chỉ thường trú/tạm trú hiện nay:

Địa chỉ thường trú/tạm trú hiện nay:

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có)4

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có)5

Sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi quốc tịch Việt Nam.
Lý do xin thôi quốc tịch:

Tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của tôi dưới đây được thôi quốc tịch Việt Nam:
Số Thứ tự

Họ và tên

Giới
tính

Ngày, tháng,
năm sinh

Nơi sinh

Nơi thường trú hiện nay

Ý kiến và chữ
ký của con từ
: đủ 15 tuổi
đến chưa đủ
18 tuổi

Con thứ
nhất
Con thứ
hai
Con thứ
ba
Ý kiến của chồng (hoặc vợ) về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của các con chưa đến tuổi thành niên:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
Việt Nam về những lời khai của mình.
Giấy tờ kèm theo
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

1

………………ngày …. tháng …. Năm
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Viết chữ IN HOA.
Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp nếu không xác định
được cha mẹ đẻ thì để trống.
3
Ghi rõ loại giấy tờ
4
Ghi rõ xã (phường/thị trấn), huyện (quận/thành phố, thị xã thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không
có nơi thường trú thì ghi rõ :”Tạm trú …”
2

