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BỘ TƯ PHÁP 
 
 

Số: 03/2015/TT-BTP 

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

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam  
và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện  

của Việt Nam tiếp giáp với Lào  
 

Căn cứ Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ngày 08 tháng 7 năm 2013 về 
việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng 
biên giới hai nước;  

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 
Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và 
gia đình và chứng thực; 

Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31 ngày 12 tháng 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong 
vùng biên giới hai nước”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các 
huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào: 

 
Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, 

đăng ký khai sinh, kết hôn cho người Lào di cư từ Lào sang cư trú tại các huyện 
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của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Việt - Lào theo Thỏa thuận 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết 
hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước (sau đây gọi là Thỏa thuận) và 
mẫu giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch để sử dụng trong việc giải quyết các việc nêu trên.  

2. Thông tư này cũng được áp dụng để giải quyết đăng ký khai sinh, kết hôn 
đối với công dân Việt Nam do phía Lào trao trả theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 
Điều 3 của Thỏa thuận. 

Điều 2. Đối tượng và địa bàn áp dụng 
1. Người Lào di cư sang các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên 

giới quốc gia Việt - Lào thuộc đối tượng được phép cư trú tại Việt Nam theo quy 
định tại khoản 1 Điều 3 của Thỏa thuận được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt 
Nam phê duyệt (sau đây gọi là người Lào di cư được phép cư trú). 

2. Công dân Việt Nam di cư sang các huyện của Lào tiếp giáp với đường biên 
giới quốc gia Lào - Việt không thuộc đối tượng được phép cư trú tại Lào theo quy 
định tại khoản 1 Điều 3 của Thỏa thuận và do phía Lào trao trả được Trưởng đoàn 
đại biểu biên giới Lào phê duyệt và được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam 
tiếp nhận. 

3. Địa bàn được áp dụng là các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên 
giới quốc gia Việt - Lào (sau đây gọi là huyện biên giới) theo danh sách đính kèm 
Thông tư này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Người Lào là người có quốc tịch Lào hoặc người gốc Lào, di cư từ Lào sang 

sinh sống tại các huyện biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Lào mà chưa được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch và giấy tờ khác 
theo quy định của pháp luật. 

2. Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam mà chưa được cơ quan 
có thẩm quyền của Lào cấp giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch và giấy tờ khác theo quy 
định của pháp luật Lào.  

 
Chương II 

 ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬP QUỐC TỊCH  
VIỆT NAM; THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN 

 
Điều 4. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam 
Người Lào thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu 

có nguyện vọng và có đủ các điều kiện sau đây thì được xem xét giải quyết cho 
nhập quốc tịch Việt Nam: 
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1. Tự nguyện có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. 
2. Tự nguyện tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. 
3. Không vi phạm pháp luật hình sự. 
4. Có cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác tại nơi 

đang cư trú. 
5. Không phải là người đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. 
6. Có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam 

lựa chọn và ghi rõ trong Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. 
Điều 5. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam 
1. Người Lào di cư được phép cư trú có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt 

Nam thì đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) 
nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ lập hồ sơ. Mỗi người lập 02 bộ hồ sơ; mỗi bộ 
gồm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam và Tờ khai lý lịch theo mẫu được ban hành 
kèm theo Thông tư này.  

2. Trình tự lập và giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được thực 
hiện như sau:  

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người 
Lào di cư được phép cư trú do Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê 
duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an 
cùng cấp và Ủy ban nhân dân huyện biên giới tổ chức đoàn công tác lưu động đến 
Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện biên giới để hướng dẫn, hỗ trợ việc lập và 
tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam;  

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất hồ sơ, Sở Tư pháp 
xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ thông tin và người xin nhập quốc tịch 
Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì có văn 
bản trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo danh sách và hồ sơ xin nhập quốc 
tịch Việt Nam; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư 
pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, kết luận và có văn bản đề xuất 
gửi Bộ Tư pháp kèm theo danh sách, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam; 

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có 
đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ 
tướng Chính phủ ký Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định;  

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Chủ 
tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi bản sao Quyết định và 
danh sách những người được nhập quốc tịch Việt Nam cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, đồng gửi cho Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam;  
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e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả 
nhập quốc tịch Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức 
trao Quyết định cho người được nhập quốc tịch Việt Nam.  

Điều 6. Thông báo danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào 
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của phía 

Lào và danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào, Trưởng đoàn đại biểu 
biên giới Việt Nam gửi cho Bộ Tư pháp bản sao quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền Lào kèm theo danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản sao quyết định 
và danh sách người Việt Nam được nhập quốc tịch Lào, Bộ Tư pháp báo cáo 
Chính phủ để trình Chủ tịch nước và cập nhật vào cơ sở dữ liệu những người được 
thôi/mất quốc tịch Việt Nam đang được lưu trữ tại Bộ Tư pháp. 

Điều 7. Đăng ký khai sinh 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện biên giới nơi cư trú của người có yêu 

cầu khai sinh thực hiện việc đăng ký khai sinh. 
2. Hồ sơ đăng ký khai sinh gồm: Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu được 

ban hành kèm theo Thông tư này) và Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định); trường 
hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản cam đoan về việc sinh. 

3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 
khoản 2 Điều này, công chức tư pháp - hộ tịch xem xét, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu 
với danh sách đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt, nếu 
thấy thông tin đầy đủ và hợp lệ thì ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai 
sinh, bản chính Giấy khai sinh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và 
cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh.  

Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người 
cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để 
trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân 
dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.  

4. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với 
công dân Lào thì mục quốc tịch trong Giấy khai sinh của trẻ em được ghi theo thỏa 
thuận bằng văn bản của cha, mẹ; nếu cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn 
quốc tịch cho con thì ghi quốc tịch Việt Nam.  

Trường hợp người được đăng ký khai sinh không phải trẻ em thì quốc tịch của 
người đó được xác định trên cơ sở thông tin về quốc tịch trong danh sách đã được 
Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt. 

5. Đối với người đã được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 5 
của Thông tư này, nếu người đó yêu cầu thì cũng được đăng ký khai sinh theo quy 
định tại Điều này và ghi rõ quốc tịch Việt Nam vào Sổ đăng ký khai sinh và Giấy 
khai sinh.  
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Điều 8. Đăng ký kết hôn 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện biên giới nơi cư trú của hai bên nam 

nữ thực hiện đăng ký kết hôn cho những trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 2 của Thông tư này. 

Hai bên nam, nữ nộp Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu được ban hành kèm 
theo Thông tư này) cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận Tờ khai đăng ký kết hôn, 
nếu các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, 
công chức Tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng 
nhận kết hôn và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp Giấy chứng 
nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

3. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt và cùng công chức Tư 
pháp - hộ tịch ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn; nếu không 
biết ký thì điểm chỉ. 

4. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời 
hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2015 và sẽ hết hiệu 

lực khi Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực.  
Sau khi Thông tư hết hiệu lực mà việc giải quyết đối với hồ sơ xin nhập quốc 

tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn cho những đối tượng quy định tại Điều 2 
của Thông tư này chưa kết thúc thì tiếp tục được giải quyết theo Thông tư này cho 
đến khi kết thúc. Đối với những việc xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai 
sinh, kết hôn phát sinh sau ngày Thông tư này hết hiệu lực, thì được xem xét giải 
quyết theo quy định chung của pháp luật. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 
Ủy ban nhân dân các cấp thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum và các 
cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 Nguyễn Khánh Ngọc 
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DANH SÁCH CÁC HUYỆN CỦA VIỆT NAM TIẾP GIÁP VỚI ĐƯỜNG 
BIÊN GIỚI QUỐC GIA VIỆT - LÀO 

 
STT TỈNH HUYỆN 

Huyện Mường Nhé 
Huyện Nậm Pồ 
Huyện Mường Chà 

1 ĐIỆN BIÊN 

Huyện Điện Biên 
Huyện Sốp Cộp 
Huyện Sông Mã 
Huyện Mai Sơn 
Huyện Yên Châu 
Huyện Mộc Châu 

2 SƠN LA 

Huyện Vân Hồ 
Huyện Thường Xuân 
Huyện Lang Chánh 
Huyện Quan Sơn 
Huyện Quan Hóa 

3 THANH HÓA 

Huyện Mường Lát 
Huyện Quế Phong 
Huyện Tương Dương 
Huyện Kỳ Sơn 
Huyện Con Cuông 
Huyện Anh Sơn 

4 NGHỆ AN 

Huyện Thanh Chương 
Huyện Hương Sơn 
Huyện Vũ Quang 5 HÀ TĨNH 
Huyện Hương Khê 
Huyện Lệ Thủy 
Huyện Quảng Ninh 
Huyện Bố Trạch 
Huyện Minh Hóa 

6 QUẢNG BÌNH 

Huyện Tuyên Hóa 
Huyện Đa Krông 7 QUẢNG TRỊ 
Huyện Hướng Hóa 

8 THỪA THIÊN HUẾ Huyện A Lưới 
Huyện Tây Giang 9 QUẢNG NAM 
Huyện Nam Giang 
Huyện Đắk Glei 10 KON TUM 
Huyện Ngọc Hồi 
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Ảnh 4 x 6 
(Chụp chưa 
quá 6 tháng) 

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

 
TỜ KHAI LÝ LỊCH 

(Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam theo        
quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước 

CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND 
Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và 

kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước) 

Mẫu TP/QT-2015-TKLL 
 

  

Họ và tên người xin nhập quốc tịch Việt Nam (1):....................................................................... 

Giới tính:  Nam:  Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Nơi sinh (2):...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Nơi đăng ký khai sinh (3):................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Quốc tịch hiện nay:............................................................................................................................ 

Ngày, tháng, năm di cư vào Việt Nam:............................................................................................. 

Địa chỉ cư trú trước khi di cư vào Việt Nam (nếu có)....................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Thời gian cư trú tại Việt Nam........................................................................................................... 

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam .............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................... 

Nơi làm việc:..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN 

(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?) 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH 
Họ tên cha:........................................................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Quốc tịch:.......................................................................................................................................... 
Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Họ tên mẹ:......................................................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Quốc tịch:.......................................................................................................................................... 
Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Họ tên vợ (chồng):........................................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Nơi sinh:............................................................................................................................................ 
Quốc tịch:.......................................................................................................................................... 
Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Họ và tên con thứ nhất:................................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Nơi sinh:............................................................................................................................................ 
Quốc tịch:.......................................................................................................................................... 
Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Họ và tên con thứ hai:..................................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 
Nơi sinh:............................................................................................................................................ 
Quốc tịch:.......................................................................................................................................... 
Địa chỉ cư trú:.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

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...... 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Chú thích: 

(1) Viết chữ in hoa; 
(2) Ghi địa danh hành chính; 
(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh. 
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Ảnh 4 x 6 

(Chụp chưa 
quá 6 tháng) 

 
 

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

Mẫu TP/QT-2015-ĐXNQT1 

 
ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Dùng cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề 

người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước) 
 

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
  
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:............................................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm di cư vào Việt Nam:............................................................................................. 
Địa chỉ cư trú trước khi di cư vào Việt Nam (nếu có)....................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Thời gian cư trú tại Việt Nam............................................................................................................ 
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam............................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................... 
Nơi làm việc:..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

Tôi làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho 
phép tôi được nhập quốc tịch Việt Nam. 
Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam:........................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là:........................................................................................................ 

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy 
định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. 
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Tôi cũng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên 
dưới đây (nếu có): 
 

STT Họ và tên Giới 
tính 

Ngày, 
tháng, năm 

sinh 

Nơi 
sinh 

Nơi đăng 
ký khai 

sinh 

Tên gọi 
Việt Nam 

Ý kiến và chữ ký 
của con từ đủ     

15 tuổi đến chưa 
đủ 18 tuổi 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
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:         ..., ngày... tháng... năm.... 
-................................ .                Người làm đơn 
-................................ .   (Ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 
-................................ .  

 
 
Chú thích: 
(1) Viết chữ in hoa. 
(2) Ghi địa danh hành chính. 
(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh. 
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Ảnh 4 x 6 

(Chụp chưa 
quá 6 tháng) 

 
 

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

Mẫu TP/QT-2015-ĐXNQT.2 

 
ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định  
của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước  

CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và  
kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước) 

 
 

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
  
  

Họ và tên người giám hộ làm Đơn (1):........................................................................................... 

Giới tính:  Nam:  Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Nơi sinh (2):....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Quốc tịch hiện nay:............................................................................................................................ 

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.................................................. Số:....................................... 

Cấp ngày, tháng, năm:..................................., Cơ quan cấp:............................................................. 

Địa chỉ cư trú hiện nay:..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Quan hệ giữa người giám hộ làm Đơn và người được giám hộ:....................................................... 

Tôi làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho 
phép người được giám hộ có tên sau đây được nhập quốc tịch Việt Nam: 

Họ và tên người xin nhập quốc tịch Việt Nam:............................................................................ 

Giới tính: Nam:                                                  Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................... 

Nơi sinh (4):....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Nơi đăng ký khai sinh (5):................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Quốc tịch hiện nay:............................................................................................................................ 

Ngày, tháng, năm di cư vào Việt Nam:............................................................................................. 
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Địa chỉ cư trú trước khi di cư vào Việt Nam (nếu có)....................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Thời gian cư trú tại Việt Nam............................................................................................................ 

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Nghề nghiệp:...................................................................................................................................... 

Nơi làm việc:..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam:............................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Tên gọi Việt Nam là:......................................................................................................................... 

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:          ..., ngày... tháng... năm... 
-................................ .                  Người làm đơn 
-................................ .  (Ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) 
-................................ . 

 
 
Chú thích: 
(4) Viết chữ in hoa; 
(5) Ghi địa danh hành chính; 
(6) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh; 
(7) Ghi địa danh hành chính; 
(8) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
Kính gửi:(1)................................................................................................................................ 
Họ và tên người khai:............................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú:(2)......................................................................................................... 
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3)....................................................................................... 
Quan hệ với người được khai sinh:.......................................................................................... 
Đề nghị(1).................................................................................................. đăng ký khai sinh 
cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên:............................................................... Giới tính:.................................................. 
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................... (Bằng chữ:................................................ 
.................................................................................................................................................) 
Nơi sinh:(4)................................................................................................................................ 
Dân tộc:.................................................................... Quốc tịch:............................................... 
Thuộc Danh sách những người được phép cư trú do Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt 
Nam phê duyệt số..................................................................................................................... 
Họ và tên cha:.......................................................................................................................... 
Dân tộc:..................................... Quốc tịch:.................................. Năm sinh:.......................... 
Nơi thường trú/tạm trú:(2)......................................................................................................... 
Họ và tên mẹ:.......................................................................................................................... 
Dân tộc:.................................... Quốc tịch:................................... Năm sinh:.......................... 
Nơi thường trú/tạm trú:(2)......................................................................................................... 
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam 
đoan của mình. 
Làm tại:........................., ngày........... tháng......... năm.............. 

  
Người đi khai sinh(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên)(6) 

 .......................................... 

Người cha 
(Ký, ghi rõ họ tên)(6) 

 .................................. 

Người mẹ 
(Ký, ghi rõ họ tên)(6) 

................................ 
 

Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên Cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ. 
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì 

gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp chưa có nơi thường trú, tạm trú thì ghi 
theo nơi sinh sống trên thực tế. 

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế 
thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”; trường hợp không có thì để trống. 

(5) Chỉ thực hiện khi người đi đăng ký khai sinh không phải là cha/mẹ. 
(6) Trường hợp không ký được thì thực hiện việc điểm chỉ. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

 
Kính gửi:................................................................................................ 

 
 

Người khai Bên nam Bên nữ 

Họ và tên   

Ngày, tháng, năm sinh   

Dân tộc    

Quốc tịch   

Nơi thường trú/tạm trú    

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ 
thay thế1 

  

Nghề nghiệp   

Kết hôn lần thứ mấy   

Ngày, tháng, năm xác lập quan hệ vợ 
chồng hoặc chung sống với nhau như 
vợ chồng trên thực tế 

 

Thuộc danh sách được cư trú tại Việt 
Nam đã được hai bên phê duyệt2 

 

  
Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của 

chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Đề nghị..................................................................................................... đăng ký. 
 ....................................., ngày............. tháng............ năm............... 

 
 
 
 

Bên nam 
(Ký, ghi rõ họ tên)(3) 

 
.................................... 

Bên nữ 
(Ký, ghi rõ họ tên)(3) 

 
.................................... 

 

                                           
1 Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi 
rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”; trường hợp không có thì để trống 
2 Ghi rõ số, ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành Danh sách được cư trú 
3 Trường hợp không ký được thì thực hiện việc điểm chỉ. 

 
 

1 

 
 

2 
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