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ỦY BAN NHÂN DÂN 
   TỈNH TRÀ VINH 

 
 Số: 04/2013/Qð-UBND 

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

 
Trà Vinh, ngày  18  tháng 01  năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc ñăng ký, 
 quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, 

 quốc tịch trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13/11/2008;  

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về 
ñăng ký và quản lý hộ tịch; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luât Hôn nhân và Gia ñình về quan hệ hôn nhân và 
gia ñình có yếu tố nước ngoài; Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21/7/2006 của 
Chính phủ sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 
10/7/2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân và 
Gia ñình về quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước ngoài; 

Căn cứ 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 Việt Nam; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 19/2011/Nð-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Nuôi con nuôi; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2012/Nð-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa ñổi 
bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về hộ tịch, hôn nhân và gia ñình, chứng thực; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông tại cơ quan 
hành chính nhà nước ở ñịa phương; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 
của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành 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 Việt Nam. 

Theo Tờ trình số 1336/TTr-STP ngày 25/12/2012 của Giám ñốc Sở Tư pháp, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp hướng dẫn và 
giải quyết việc ñăng ký, quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc 
tịch trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh ban 
hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc ñăng ký, quản lý hộ tịch có yếu 
tố nước ngoài, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Công 
an tỉnh, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh, Thủ trưởng các Sở - ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện - 
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
Trần Khiêu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
  TỈNH TRÀ VINH 

 

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

 
 

QUY CHẾ 
Phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc ñăng ký, quản lý hộ tịch và  

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2013/Qð-UBND 

ngày  18  tháng   01  năm 2013 của UBND tỉnh) 
 
 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Quy chế này quy ñịnh thống nhất hướng dẫn và trách nhiệm phối hợp 
giải quyết các vấn ñề về hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch trên 
ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

ðiều 2. Sở Tư pháp là cơ quan ñầu mối có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chủ 
trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Văn phòng 
UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc giải quyết các vấn ñề về hộ tịch và 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch của công dân; ñồng thời chịu trách 
nhiệm tổ chức trao kết quả giải quyết ñối với từng vụ việc theo cơ chế “một cửa”.  

Thời gian giải quyết hồ sơ ñược tính theo ngày làm việc. 

ðiều 3. Cán bộ, công chức của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ñược 
phân công thực hiện nhiệm vụ này khi tiếp xúc với công dân phải thông hiểu về 
chuyên môn, nghiệp vụ ñể hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện ñúng trình tự, thủ 
tục theo quy ñịnh của pháp luật; yêu cầu công dân, tổ chức bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ 
liên quan ñể giải quyết kịp thời, không ñược tiếp xúc và giải quyết các yêu cầu của 
công dân ngoài phạm vi trụ sở cơ quan.  

 
CHƯƠNG II 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP 
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ðỀ VỀ HỘ TỊCH 

VÀ NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI, QUỐC TỊCH 
 

ðiều 4. Trình tự, thủ tục ñăng ký khai sinh cho trẻ em có cha và mẹ là người 
nước ngoài; trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài. 

1. Người ñi ñăng ký khai sinh nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ñăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1, ban hành kèm theo 
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 
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- Giấy chứng sinh (hoặc thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng 
hoặc giấy cam ñoan việc sinh là có thực, nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế). 

- Giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch (trường hợp người cha, 
người mẹ chọn quốc tịch cho con là quốc tịch nước ngoài) phải có xác nhận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc 
chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật nước ñó. 

2. Xuất trình các giấy tờ như sau: 

- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có). 

- Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người nước ngoài cư trú tại 
Việt Nam. 

- Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người ñi 
khai sinh. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 06 ngày làm việc. 

* Lệ phí: 50.000 ñồng. 

ðiều 5. Trình tự, thủ tục ñăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người 
nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư tại nước ngoài. 

1. Thủ tục ñăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, 
người Việt Nam ñịnh cư tại nước ngoài. 

Người ñi ñăng ký kết hôn nộp 02 (hai) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ñăng ký kết hôn (theo Mẫu TP/HT-2010-KH.1 ban hành kèm theo 
Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp). 

- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên do cơ quan có thẩm quyền 
của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính ñến ngày 
nhận hồ sơ. 

Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không 
quy ñịnh cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay thế bằng giấy xác 
nhận lời tuyên thệ của ñương sự về việc không có vợ hoặc không có  chồng, phù hợp 
với pháp luật của nước ñó. 

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài 
cấp chưa quá 06 tháng, tính ñến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người ñó không 
mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 
ñược hành vi của mình. 

- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân (ñối với công dân Việt 
Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư 
trú (ñối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài). 
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- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể 
hoặc giấy xác nhận ñăng ký tạm trú có thời hạn (ñối với công dân Việt Nam ở trong 
nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (ñối với người 
nước ngoài ở Việt Nam). 

Ngoài các giấy tờ quy ñịnh trên, ñối với công dân Việt Nam ñang phục vụ 
trong các lực lượng vũ trang hoặc ñang làm việc có liên quan trực tiếp ñến bí mật 
Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung 
ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người ñó kết hôn với người nước ngoài không ảnh 
hưởng ñến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy ñịnh của ngành ñó. 

Khi nộp hồ sơ ñăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp, cả hai bên ñương sự phải có 
mặt, nếu một bên không thể có mặt ñược thì phải có ñơn xin vắng mặt và ủy quyền 
cho bên kia ñến nộp hồ sơ. Không chấp nhận việc nộp hồ sơ ñăng ký kết hôn qua 
người thứ ba. 

2. Trình tự giải quyết hồ sơ kết hôn: 

Trong thời hạn 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở 
Tư pháp có trách nhiệm: 

- Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại Sở Tư pháp ñối với hai bên nam, nữ ñể 
kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ 
chung (nếu không cùng ngôn ngữ) và mức ñộ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. 
Những trường hợp cần phải tư vấn kết hôn thì Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm 
Hỗ trợ kết hôn thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ñể tư vấn. 

Việc phỏng vấn phải ñược lập thành văn bản; cán bộ, công chức phỏng vấn 
phải nêu rõ ý kiến ñề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn. 

- Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp và UBND 
xã - phường - thị trấn (sau ñây gọi chung là UBND cấp xã) nơi thường trú hoặc tạm 
trú của bên ñương sự là công dân Việt Nam, nơi cư trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam. Trong thời gian niêm yết, nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện hành vi vi 
phạm pháp luật về việc kết hôn thì UBND cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay cho 
Sở Tư pháp. 

- Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ ñăng ký kết hôn: trong trường hợp nghi vấn hoặc 
có khiếu nại, tố cáo ñương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả 
tạo, lợi dụng việc kết hôn ñể mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục ñích trục lợi khác hoặc 
xét thấy có vấn ñề cần làm rõ về nhân thân của ñương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ 
ñăng ký kết hôn thì Sở Tư pháp tiến hành xác minh làm rõ. 

- Báo cáo kết quả phỏng vấn các bên ñương sự, thẩm tra hồ sơ và ñề xuất ý 
kiến giải quyết việc ñăng ký kết hôn, trình UBND tỉnh quyết ñịnh, kèm theo 01 bộ hồ 
sơ ñăng ký kết hôn. 

Trong trường hợp cần xác minh của cơ quan Công an thì Sở Tư pháp có văn 
bản gửi cơ quan Công an ñề nghị xác minh. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận 
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ñược văn bản của Sở Tư pháp, cơ quan Công an tiến hành xác minh vấn ñề ñược yêu 
cầu và trả lời bằng văn bản cho Sở Tư pháp. 

Nếu hết thời hạn quy ñịnh mà cơ quan Công an chưa có văn bản trả lời, Sở Tư 
pháp vẫn ñề xuất ý kiến trình UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh, trong ñó nêu rõ vấn ñề 
ñã yêu cầu cơ quan Công an xác minh nhưng chưa ñược trả lời. 

(Những trường hợp cần xác minh của cơ quan Công an thì thời hạn chung 
ñược kéo dài tối ña là 33 ngày liên tục).  

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận ñược văn bản trình của Sở Tư pháp 
và hồ sơ ñăng ký kết hôn, nếu xét thấy các bên ñương sự có ñủ ñiều kiện kết hôn thì 
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Giấy chứng 
nhận kết hôn, sau ñó chuyển lại hồ sơ cho Sở Tư pháp. 

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận 
kết hôn, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức Lễ ñăng ký kết hôn, ghi vào sổ ñăng ký 
kết hôn và lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; ñồng thời thông báo cho UBND 
cấp xã nơi công dân Việt Nam cư trú ñể ghi vào sổ hộ tịch. 

Lễ ñăng ký kết hôn phải ñược tiến hành trang trọng, cả hai bên ñương sự phải 
có mặt, xuất trình giấy hẹn, hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ 
thay thế khác trước khi ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn và sổ ñăng ký kết hôn. 

Trong trường hợp có lý do chính ñáng mà ñương sự không thể có mặt vào thời 
gian hẹn, ñương sự phải có ñơn ñề nghị Sở Tư pháp cho tạm hoãn Lễ ñăng ký kết 
hôn. Thời hạn tạm hoãn không ñược quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký 
Giấy chứng nhận kết hôn; hết thời hạn này vẫn không tổ chức Lễ ñăng ký kết hôn do 
vắng mặt ñương sự, Sở Tư pháp có văn bản trình UBND tỉnh hủy hồ sơ kết hôn. Nếu 
sau ñó ñương sự mới yêu cầu tổ chức Lễ ñăng ký kết hôn thì phải làm lại thủ tục ñăng 
ký kết hôn từ ñầu. 

Từ chối ñăng ký kết hôn: 

Việc ñăng ký kết hôn bị từ chối khi vi phạm ðiều 18 Nghị ñịnh số 
68/2002/Nð-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều 
của Luật Hôn nhân và Gia ñình về quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước 
ngoài; ðiều 1 Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10/7/2002 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân và Gia ñình về quan hệ 
hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước ngoài. 

Trong trường hợp từ chối ñăng ký kết hôn, Sở Tư pháp có văn bản trả lời cho 
ñương sự và gửi cho UBND cấp xã nơi ñương sự thường trú hoặc tạm trú, trong ñó 
nêu rõ lý do từ chối và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

* Lệ phí: 1.000.000 ñồng. 

ðiều 6. Trình tự, thủ tục ñăng ký khai tử cho người nước ngoài, người Việt 
Nam ñịnh cư tại nước ngoài chết tại Việt Nam. 

Người ñi ñăng ký khai tử nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 
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- Tờ khai ñăng ký khai tử (Mẫu TP/HT-2012-TKKTNN theo Thông tư số 
05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 

- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử (văn bản xác nhận việc chết, 
văn bản xác ñịnh nguyên nhân chết của cơ quan Công an hoặc của cơ quan Y tế cấp 
huyện trở lên, quyết ñịnh của Tòa án về việc tuyên bố chết). 

Trong ngày làm việc kể từ thời ñiểm nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 03 ngày làm việc. 

Lệ phí: 50.000 ñồng 

ðiều 7. Trình tự, thủ tục ñăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. 

1. Thủ tục ñăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. 

Người nhận cha, mẹ, con nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai (Tờ khai ñăng ký việc nhận con - Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.1; Tờ 
khai ñăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận 
mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc ñã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân 
sự)- Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.2; Tờ khai ñăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho 
trường hợp con ñã thành niên nhận cha, mẹ)- Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.3, ñược quy 
ñịnh tại Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 

- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân (ñối với công dân Việt Nam ở trong 
nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (ñối với người nước ngoài và công 
dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người ñược nhận là cha, mẹ, con. 

- Bản sao giấy khai sinh của người ñược nhận là con trong trường hợp xin 
nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ. 

- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) ñể chứng minh giữa người nhận và 
người ñược nhận có quan hệ cha, mẹ, con. 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (ñối với công 
dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (ñối với người nước ngoài 
thường trú tại Việt Nam) của người ñược nhận là cha, mẹ, con. 

2. Trình tự giải quyết hồ sơ nhận cha, mẹ, con: 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm: 

- Niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con trong 15 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư 
pháp và UBND cấp xã nơi cư trú của người ñược nhận là cha, mẹ, con. Nếu có khiếu 
nại, tố cáo về việc xin nhận cha, mẹ, con thì UBND cấp xã phải gửi văn bản báo cáo 
ngay cho Sở Tư pháp. 

- Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, nếu thấy có nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về 
việc nhận cha, mẹ con hoặc xét thấy có vấn ñề cần làm rõ về nhân thân của ñương sự 
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hoặc giấy tờ trong hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp tiến hành xác minh, kể 
cả phỏng vấn các ñương sự hoặc yêu cầu họ bổ sung giấy tờ cần thiết. 

- Báo cáo kết quả niêm yết, thẩm tra và ñề xuất ý kiến giải quyết, trình UBND 
tỉnh xem xét quyết ñịnh, kèm theo hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con. 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận ñược văn bản trình của Sở Tư pháp 
và hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con, nếu xét thấy ñủ ñiều kiện thì Văn phòng UBND tỉnh 
có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết ñịnh công nhận cha, mẹ, con và 
trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết ñịnh công 
nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp có trách nhiệm tiến hành trao Quyết ñịnh cho các bên 
ñương sự, ghi vào sổ ñăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

Trong trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp có 
văn bản trả lời cho ñương sự, trong ñó nêu rõ lý do từ chối và chịu trách nhiệm trước 
UBND tỉnh. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết ñược kéo dài thêm 15 ngày 
làm việc.  

* Lệ phí: 1.000.000 ñồng. 

ðiều 8. Trình tự, thủ tục ñăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

1. Thủ tục ñăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

Người yêu cầu nhận con nuôi nộp 02 (hai) bộ hồ sơ gồm: 

- ðơn xin nhận con nuôi (ðơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (ñích 
danh) - Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.a hoặc ðơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con 
nuôi (không ñích danh) - Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b ñược quy ñịnh tại Thông tư 
số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp). 

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế. 

- Văn bản cho phép ñược nhận con nuôi ở Việt Nam. 

- Bản ñiều tra về tâm lý, gia ñình. 

- Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe. 

- Vản bản xác nhận thu thập và tài sản. 

- Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. 

- Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp ñược xin ñích danh quy ñịnh tại khoản 
2, ðiều 28 của Luật Nuôi con nuôi. 

Ngoài ñơn xin nhận con nuôi, các giấy tờ, tài liệu còn lại phải do cơ quan có 
thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận.  

Người ñược giới thiệu làm con nuôi nộp 03 (ba) bộ hồ sơ gồm: 
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- Giấy khai sinh. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng. 

- Biên bản xác nhận trường hợp trẻ em bị bỏ rơi do UBND hoặc Công an cấp 
xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập; giấy tờ liên quan cha ñẻ, mẹ ñẻ ñối với trẻ em mồ 
côi, người ñược giới thiệu làm con nuôi (Giấy chứng tử hoặc quyết ñịnh của Tòa án 
tuyên bố ñã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự). 

- Quyết ñịnh tiếp nhận ñối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 

- Văn bản về ñặc ñiểm, sở thích, thói quen ñáng lưu ý của trẻ em. 

- Tài liệu chứng minh ñã tìm gia ñình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy 
ñịnh nhưng không thành. 

2. Trách nhiệm tư vấn, kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em làm con 
nuôi: 

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Công an 
tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức tư vấn việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở 
nước ngoài bảo ñảm chặt chẽ, khách quan, phù hợp với nhu cầu và lợi ích tốt nhất của 
trẻ em. 

- Trước khi xác nhận trẻ em có ñủ ñiều kiện làm con nuôi ở nước ngoài và gửi 
Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày, Sở Tư pháp phải kiểm tra, thẩm 
ñịnh hồ sơ, ñối chiếu với các quy ñịnh về ñối tượng, ñộ tuổi của trẻ em ñược nhận 
làm con nuôi, trường hợp ñược nhận ñích danh, trường hợp phải thông qua thủ tục 
giới thiệu và tiến hành lấy ý kiến của cha mẹ ñẻ hoặc người giám hộ của người ñược 
nhận làm con nuôi, trường hợp trẻ em từ ñủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì phải ñược 
sự ñồng ý của trẻ em ñó. 

- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi cần ñược xác minh thì Sở Tư pháp ñề nghị Công 
an tỉnh xác minh; Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản trong 
thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận ñược ñề nghị của Sở Tư pháp. 

3. Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi: 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ của người nhận con nuôi 
do Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp chuyển ñến, Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ em 
làm con nuôi theo ñúng quy ñịnh của Luật Nuôi con nuôi và báo cáo UBND tỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ do Sở Tư pháp trình, 
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét, kết luận, nếu 
UBND tỉnh ñồng ý thì thông báo cho Sở Tư pháp ñể làm thủ tục chuyển hồ sơ cho 
Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp trong thời hạn 03 ngày; trường hợp không ñồng ý thì 
UBND tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do ñể Sở Tư pháp tiến hành giới 
thiệu lại. 
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Sau 02 tháng kể từ ngày UBND tỉnh không ñồng ý mà Sở Tư pháp không giới 
thiệu ñược thì phải gửi trả lại hồ sơ của người nhận con nuôi cho Cục Con nuôi - Bộ 
Tư pháp kèm theo văn bản nêu rõ lý do. 

- Trong thời hạn 03 ngày, sau khi nhận ñược thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư 
pháp trình UBND tỉnh quyết ñịnh cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. 

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ do Sở Tư pháp trình, 
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh quyết ñịnh cho trẻ em làm 
con nuôi nước ngoài. Ngay sau khi có quyết ñịnh của UBND tỉnh, Sở Tư pháp thông 
báo cho người nhận con nuôi ñến nhận con nuôi. 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận ñược thông báo của Sở Tư pháp, 
người nhận nuôi con nuôi phải có mặt ñể trực tiếp nhận con nuôi. Trường hợp vợ 
chồng xin nhận con nuôi mà vợ hoặc chồng vì lý do khách quan vắng mặt tại lễ giao 
nhận con nuôi thì phải có giấy ủy quyền cho người kia; trường hợp có lý do chính 
ñáng thì thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày. Hết thời hạn, mà 
người nhận con nuôi không ñến nhận con nuôi thì Sở Tư pháp có văn bản trình 
UBND tỉnh hủy Quyết ñịnh cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. 

Sở Tư pháp tiến hành ñăng ký việc nuôi con nuôi theo quy ñịnh của pháp luật 
về ñăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp. 

Thời gian giải quyết hồ sơ việc nuôi con nuôi là 105 ngày (không tính thời 
gian kiểm tra, xác minh và xác nhận trẻ em làm con nuôi, thời gian thông báo của Bộ 
Tư pháp). 

4. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi: 

- Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến 
của cha mẹ ñẻ hoặc người giám hộ của người ñược nhận làm con nuôi, trường hợp trẻ 
em từ ñủ 9 tuổi trở lên làm con nuôi thì phải ñược sự ñồng ý của trẻ em ñó. Nếu xét 
thấy người nhận con nuôi và người ñược giới thiệu làm con nuôi có ñủ ñiều kiện theo 
quy ñịnh của Luật Nuôi con nuôi thì Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết 
ñịnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ do Sở Tư pháp trình, 
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh cho 
người nước ngoài thường trú ở Viêt Nam nhận con nuôi; trường hợp từ chối thì thông 
báo cho Sở Tư pháp ñể trả lời cho người nhận con nuôi bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Ngay sau khi có Quyết ñịnh của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiến hành ñăng ký 
việc nuôi con nuôi theo quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao 
nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp. 

- Trường hợp người nhận con nuôi không ñến nhận con nuôi mà không có lý 
do chính ñáng thì Sở Tư pháp có văn bản trình UBND tỉnh hủy Quyết ñịnh. 

* Lệ phí: 

- 9.000.000 ñồng/01 trường hợp. 
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- Giảm 50% mức lệ phí ñăng ký nuôi con nuôi nước ngoài ñối với trường hợp 
cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, 
chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. 

- Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì từ trẻ 
em thứ hai trở ñi ñược giảm 50% mức lệ phí ñăng ký nuôi con nuôi nước ngoài. 

ðiều 9. Trình tự, thủ tục thay ñổi, cải chính hộ tịch, xác ñịnh lại dân tộc, xác 
ñịnh lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài. 

Người yêu cầu thay ñổi, cải chính hộ tịch, xác ñịnh lại dân tộc, xác ñịnh lại 
giới tính, bổ sung hộ tịch nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ñăng ký việc thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác ñịnh lại dân 
tộc, xác ñịnh lại giới tính trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTð,CCHT 
ñược quy ñịnh tại Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) và 
xuất trình các loại giấy tờ sau: 

- Bản chính giấy khai sinh người cần thay ñổi, cải chính, xác ñịnh lại dân tộc, 
xác ñịnh lại giới tính, bổ sung hộ tịch. 

- Các giấy tờ liên quan ñể làm căn cứ cho việc thay ñổi, cải chính, xác ñịnh lại 
dân tộc, xác ñịnh lại giới tính, bổ sung hộ tịch là ñúng. 

- ðối với trường hợp xác ñịnh lại giới tính, thì phải xuất trình văn bản kết luận 
của tổ chức y tế ñã tiến hành can thiệp ñể xác ñịnh lại giới tính. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 08 ngày làm việc; Trường hợp bổ sung hộ tịch ñược giải quyết ngay trong 
ngày. 

* Lệ phí: không thu lệ phí. 

ðiều 10. Trình tự, thủ tục ñiều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ 
hộ tịch khác. 

Người yêu cầu ñiều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác 
nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ñiều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là 
Giấy khai sinh) - Mẫu TP/HT-2012-TKðCHT ñược quy ñịnh tại Thông tư số 
05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 

-  Việc ñiều chỉnh nội dung ñã ñược ñăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ 
tịch khác, không phải sổ khai sinh và bản chính giấy khai sinh thì phải xuất trình giấy 
khai sinh hoặc các giấy tờ khác có liên quan (nếu nội dung ñiều chỉnh không liên 
quan ñến nội dung ñược ghi trong giấy khai sinh). 

Trong ngày làm việc kể từ thời ñiểm nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

* Lệ phí: không thu lệ phí. 
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ðiều 11. Trình tự, thủ tục giải quyết ñăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nuôi 
con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

Người yêu cầu ñăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi nộp 01 (một) 
bộ hồ sơ gồm: 

Tờ khai (Tờ khai ñăng ký lại việc sinh - TP/HT-2012-TKðKLVS; Tờ khai 
ñăng ký lại việc kết hôn - TP/HT-2012-TKðKLVKH; Tờ khai ñăng ký lại việc tử - 
TP/HT-2012-TKðKLVT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 
23/5/2012 của Bộ Tư pháp; Tờ khai ñăng ký lại việc nuôi con nuôi - Mẫu TP/CN-
2011/CN.04, ñược ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 
của Bộ Tư pháp) và xuất trình: 

Bản sao giấy tờ hộ tịch ñã cấp hợp lệ trước ñây (trong trường hợp không còn 
bản sao giấy tờ hộ tịch ñó thì tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi ñã ñăng 
ký việc sinh, tử, kết hôn, về việc ñương sự có ñăng ký sự kiện ñó tại ñây nhưng sổ bộ 
không còn). 

Nếu ñăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước ñây 
ñã ñăng ký thì tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu ñăng ký lại việc nuôi con 
nuôi và chữ ký của ít nhất hai người làm chứng. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 06 ngày làm việc. 

ðối với trường hợp ñăng ký lại việc nuôi con nuôi, trong thời gian 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, trình 
UBND tỉnh ký Quyết ñịnh ñể cấp cho người có yêu cầu ñăng ký lại. 

* Lệ phí: 50.000 ñồng. 

ðiều 12. Trình tự, thủ tục giải quyết cấp lại bản chính giấy khai sinh. 

Người yêu cầu ñăng cấp lại bản chính giấy khai sinh nộp 01 (một) bộ hồ sơ 
gồm: 

- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Mẫu TP/HT-2012-TKCLBCGKS, 
ñược ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư 
pháp). 

- Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có). 

Trong ngày làm việc kể từ thời ñiểm nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 03 ngày làm việc. 

* Lệ phí: 50.000 ñồng. 

ðiều 13. Trình tự, thủ tục giải quyết cấp bản sao giấy tờ hộ tịch. 

Người yêu cầu ñăng cấp bản sao giấy tờ hộ tịch nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch; 
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- Xuất trình bản sao hoặc bản chính giấy tờ hộ tịch cần sao (nếu có). 

Trong ngày làm việc kể từ thời ñiểm nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

* Lệ phí: 5000 ñồng/bản. 

ðiều 14. Trình tự, thủ tục giải quyết ñăng ký việc giám hộ. 

Người yêu cầu ñăng ký việc giám hộ nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ñăng ký việc giám hộ - Mẫu TP/HT-2012-TKGH ban hành kèm theo 
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp. 

- Giấy cử giám hộ. 

- Danh mục tài sản có ghi rõ tình trạng tài sản của người ñược giám hộ (nếu 
có). 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 10 ngày làm việc. 

* Lệ phí: không thu lệ phí. 

ðiều 15. Trình tự, thủ tục giải quyết ñăng ký chấm dứt, thay ñổi giám hộ. 

Người yêu cầu ñăng ký chấm dứt, thay ñổi giám hộ nộp 01 (một) bộ hồ sơ 
gồm: 

- Tờ khai ñăng ký chấm dứt việc giám hộ - Mẫu TP/HT-2012-TKCDGH, ñược 
ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp. 

- Quyết ñịnh công nhận việc giám hộ. 

- Danh mục tài sản ñã ñược lập khi ñăng ký giám hộ và danh mục tài sản hiện 
tại của người ñược giám hộ (nếu có). 

- Xuất trình các giấy tờ cần thiết ñể chứng minh ñủ ñiều kiện chấm dứt giám 
hộ theo quy ñịnh của Bộ Luật Dân sự. 

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
có trách nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết 
không quá 04 ngày làm việc. 

* Lệ phí: không thu lệ phí. 

ðiều 16. Trình tự, thủ tục giải quyết ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của 
công dân Việt Nam ñã ñăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc: 
khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi khi về nước thường trú. 

Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam ñã 
ñăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc: khai sinh, kết hôn, nhận 
cha, mẹ, con, nuôi con nuôi nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: 

- Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn ñã ñăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài - Mẫu TP/HT-2012-TKGSHT ban hành kèm theo Thông tư số 
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05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp (Tờ khai chỉ dùng cho trường hợp 
ghi chú kết hôn).  

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch cần ghi chú. 

- ðối với trường hợp ghi chú kết hôn mà công dân Việt Nam vắng mặt khi làm 
thủ tục ñăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì Sở Tư pháp 
tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn ñể làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ. 

- Trong ngày làm việc, kể từ thời ñiểm nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách 
nhiệm xem xét, giải quyết; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không 
quá 03 ngày làm việc. 

ðối với hồ sơ ghi chú kết hôn, thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không 
quá 10 ngày làm việc. 

* Lệ phí: 50.000 ñồng. 

ðiều 17. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

1. Thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp 03 (ba) bộ hồ sơ gồm: 

1.1. ðơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2010-ðXNQT.1 ban hành 
kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp). 

1.2. Bản khai lý lịch. 

1.3. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế (là 
giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch nước ngoài). 

1.4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ñối với 
thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp 
do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp ñối với thời gian người xin nhập quốc 
tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu ñược cấp 
không quá 90 ngày tính ñến ngày nộp hồ sơ. 

1.5. Giấy tờ chứng minh trình ñộ tiếng Việt của người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam là một trong các giấy tờ: Bản sao bằng tốt nghiệp sau ñại học, ñại học, cao ñẳng, 
trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở của Việt Nam; 
bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chứng nhận trình ñộ tiếng Việt do cơ sở ñào tạo 
tiếng Việt của Việt Nam cấp. Trong trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam 
khai báo biết tiếng Việt ñủ ñể hoà nhập vào cộng ñồng Việt Nam nhưng không có 
giấy tờ chứng minh trình ñộ tiếng Việt, thì Sở Tư pháp tổ chức phỏng vấn trực tiếp ñể 
kiểm tra trình ñộ tiếng Việt. 

1.6. Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam (Bản sao 
Thẻ thường trú). 

1.7. Giấy tờ chứng minh bảo ñảm cuộc sống ở Việt Nam của người xin nhập 
quốc tịch Việt Nam gồm một trong số các giấy tờ như: Giấy tờ chứng minh quyền sở 



CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-01-2013 37

 

hữu tài sản; giấy xác nhận mức lương hoặc thu nhập do cơ quan, tổ chức nơi người 
ñó làm việc cấp; giấy xác nhận của cơ quan thuế về thu nhập chịu thuế; giấy tờ chứng 
minh ñược sự bảo lãnh của tổ chức cá nhân tại Việt Nam; giấy xác nhận của UBND 
cấp xã nơi thường trú của người xin nhập quốc tịch Việt Nam về khả năng bảo ñảm 
cuộc sống tại Việt Nam của người ñó. 

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc các trường hợp sau: 

- Là vợ, chồng, cha ñẻ, mẹ ñẻ hoặc con ñẻ của công dân Việt Nam. 

- Có công lao ñặc biệt ñóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam. 

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc các trường hợp trên ñược miễn một 
số ñiều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy ñịnh tại mục 1.5; 1.6; 1.7 của thành phần 
hồ sơ. 

2. Trình tự giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn 
bản ñề nghị Công an tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam. 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñề nghị, Công an tỉnh có trách 
nhiệm xác minh và gửi kết quả ñến Sở Tư pháp. 

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận ñược kết quả xác minh, Sở Tư pháp 
hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trong thời hạn 07 ngày, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình Chủ 
tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận và ñề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. 

Kết quả, giải quyết hồ sơ cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam ñược thực 
hiện theo ðiều 4, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 
01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành 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 Việt Nam (sau ñây gọi là Thông tư liên 
tịch số 05), Bộ Tư pháp gửi cho người ñược nhập quốc tịch Việt Nam bản sao Quyết 
ñịnh và gửi 01 bản cho UBND tỉnh; trường hợp thấy không ñủ ñiều kiện trình Chủ 
tịch nước hoặc không ñược Chủ tịch nước ñồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam thì 
Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh ñể Sở Tư pháp thông báo cho 
người nộp hồ sơ biết. 

Thời gian giải quyết chung:  

- 104  ngày làm việc (không kể thời gian bổ túc hồ sơ).  

- 94 ngày làm việc (không kể thời gian bổ túc hồ sơ) ñối với trường hợp người 
xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc 
tịch. 



38 CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-01-2013

 

* Lệ phí nhập quốc tịch Việt Nam: 3.000.000ñ/01 trường hợp. 

ðiều 18. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam. 

1. Thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam. 

Người trở lại quốc tịch Việt Nam nộp 03 (ba) bộ hồ sơ gồm: 

1.1. ðơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2010-ðXTLQT ban hành 
kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp). 

1.2. Bản khai lý lịch. 

1.3. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế. 

1.4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ñối với 
thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư 
pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp ñối với thời gian người xin trở lại 
quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu ñược cấp 
không quá 90 ngày tính ñến ngày nộp hồ sơ. 

1.5. Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam ñã từng có quốc 
tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ: Bản sao giấy khai sinh; bản sao quyết ñịnh 
cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ 
khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước 
ñây của người ñó. 

1.6. Giấy tờ chứng minh ñủ ñiều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam là một trong 
các giấy tờ: Bản sao giấy chứng nhận kết hôn ñối với người có vợ hoặc chồng là công 
dân Việt Nam; bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ 
cha con, mẹ con ñối với người có cha ñẻ, mẹ ñẻ hoặc con ñẻ là công dân Việt Nam; 
bản sao Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận danh hiệu cao quý khác hoặc 
giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam ñối với người có 
công lao ñặc biệt ñóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; 
giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức nơi người ñó làm việc, ñược cơ quan quản lý 
nhà nước cấp bộ hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận về việc trở lại quốc tịch Việt Nam 
của người ñó sẽ ñóng góp cho sự phát triển cho một trong các lĩnh vực khoa học, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao; giấy tờ chứng nhận có dự án ñầu tư tại Việt 
Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

2. Trình tự giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn 
bản ñề nghị Công an tỉnh xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñề nghị, Công an tỉnh có trách 
nhiệm xác minh và gửi kết quả ñến Sở Tư pháp. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược kết quả xác minh, Sở Tư pháp 
hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh. 
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- Trong thời hạn 05 ngày, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình Chủ 
tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận và ñề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. 

Kết quả, giải quyết hồ sơ cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam ñược thực 
hiện theo ðiều 4, Thông tư liên tịch số 05, Bộ Tư pháp gửi cho người ñược trở lại 
quốc tịch Việt Nam bản sao Quyết ñịnh và gửi 01 bản cho UBND tỉnh; trường hợp 
thấy không ñủ ñiều kiện ñể trình Chủ tịch nước hoặc không ñược Chủ tịch nước ñồng 
ý cho trở lại quốc tịch Việt Nam thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho UBND 
tỉnh ñể Sở Tư pháp thông báo cho người nộp hồ sơ biết. 

Thời gian giải quyết chung:   

- 80 ngày làm việc (không kể thời gian bổ túc hồ sơ). 

- Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước 
ngoài, người xin trở lại quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch: 65 ngày làm 
việc (không kể thời gian bổ túc hồ sơ). 

* Lệ phí trở lại quốc tịch Việt Nam: 2.500.000ñ/01 trường hợp. 

ðiều 19. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam. 

1. Thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam. 

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam nộp 03 (ba) bộ hồ sơ gồm: 

1.1. ðơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (Mẫu TP/QT-2010-ðXTQT.1 ban hành 
kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp). 

1.2. Bản khai lý lịch. 

1.3. Bản sao Hộ chiếu Việt Nam; Giấy chứng minh nhân dân. 

Trong trường hợp không có Hộ chiếu Việt Nam, giấy chứng minh nhân dân thì 
nộp một trong các giấy tờ sau: bản sao Giấy khai sinh (trong trường hợp Giấy khai 
sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh 
quốc tịch Việt Nam của cha mẹ); Quyết ñịnh cho nhập, 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. 

1.4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu 
lý lịch tư pháp phải là phiếu ñược cấp không quá 90 ngày tính ñến ngày nộp hồ sơ. 

1.5. Giấy tờ xác nhận về việc người ñó ñang làm thủ tục nhập quốc tịch nước 
ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo ñảm 
người ñó ñược nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước ñó không 
quy ñịnh về việc cấp giấy này. Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam ñã có 
quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài cấp ñể chứng minh người ñó có quốc tịch nước ngoài. 

1.6. Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch 
Việt Nam cư trú cấp. 
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1.7. ðối với người trước ñây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ 
trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ñã nghĩ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 05 năm thì còn phải nộp giấy 
của cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñã ra quyết ñịnh cho nghĩa hưu, thôi việc, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam 
của người ñó không phương hại ñến lợi ích quốc gia của Việt Nam. 

2. Trình tự giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có 
trách nhiệm ñăng thông báo trên một tờ báo hoặc báo ñiện tử ở ñịa phương trong 03 
số liên tiếp và gửi ñăng trên trang thông tin ñiện tử của Bộ Tư pháp; ñồng thời gửi 
văn bản ñề nghị Công an tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch 
Việt Nam. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñề nghị, Công an tỉnh có trách 
nhiệm xác minh và gửi kết quả ñến Sở Tư pháp (trừ trường hợp ñược quy ñịnh tại 
ðiều 30 Luật Quốc tịch Việt Nam). 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược kết quả xác minh, Sở Tư pháp 
hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình Chủ 
tịch UBND tỉnh xem xét, kết luận và ñề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. 

Kết quả, giải quyết hồ sơ cho người xin thôi quốc tịch Việt Nam ñược thực 
hiện theo ðiều 4, Thông tư liên tịch số 05, Bộ Tư pháp gửi cho người ñược thôi quốc 
tịch Việt Nam bản sao Quyết ñịnh và gửi 01 bản cho UBND tỉnh; trường hợp thấy 
không ñủ ñiều kiện ñể trình Chủ tịch nước hoặc không ñược Chủ tịch nước ñồng ý 
cho thôi quốc tịch Việt Nam, thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho UBND tỉnh 
ñể Sở Tư pháp thông báo cho người nộp hồ sơ biết. 

Thời gian giải quyết: 70 ngày làm việc (không kể thời gian bổ túc hồ sơ). 

* Lệ phí xin thôi quốc tịch Việt Nam: 2.500.000ñ/01 trường hợp. 

ðiều 20. Sử dụng giấy tờ dùng ñể ñăng ký hộ tịch, quốc tịch do cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp. 

Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch các giấy tờ do cơ quan, tổ 
chức của nước ngoài cấp ñể sử dụng tại Việt Nam, trừ những trường hợp ñược miễn 
hợp pháp hóa lãnh sự. 

CHƯƠNG III 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 21. Khen thưởng, kỷ luật 

Cán bộ, công chức các ngành có liên quan ñược giao nhiệm vụ thực hiện các 
vấn ñề về hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch có thành tích thì 
tùy theo mức ñộ sẽ ñược xét khen thưởng ñịnh kỳ hoặc ñột xuất theo quy ñịnh của 
pháp luật về thi ñua, khen thưởng và của ngành; trường hợp nếu có hành vi vi phạm 



CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-01-2013 41

 

quy ñịnh về tiếp dân và Quy chế phối hợp này thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm, 
sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ðiều 22. Tổ chức thực hiện 

1. Quy chế phối hợp này ñược triển khai, tập huấn cho cán bộ, công chức các 
ngành ñược giao nhiệm vụ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của công dân; ñồng thời phổ 
biến rộng rãi bằng nhiều hình thức thông qua hệ thống của từng ngành ñể công dân 
thông hiểu và thực hiện. 

2. Chủ tịch UBND các huyện - thành phố chịu trách nhiệm chỉ ñạo UBND cấp 
xã niêm yết thông báo và chứng nhận các giấy tờ có liên quan ñảm bảo tính chính 
xác, ñúng quy ñịnh pháp luật và Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề vướng mắc các Sở - ngành tỉnh có liên 
quan và UBND các huyện - thành phố báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở 
Tư pháp) ñể có ý kiến chỉ ñạo kịp thời./. 
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