
 

 

 

TỈNH:……………………………………..……..HUYỆN:…………………….……………………………. 

XÃ:…………………………………………..THÔN/ẤP/TỔ DÂN PHỐ:…………………………………... 

 
 

1. Họ và tên:……………………………………….. 

3. Dân tộc:………………………………………….. 
 

2. Giới tính:   Nam     Nữ                         

4. Ngày, tháng, năm sinh: __ __ / __ __/__ ____ 
 

5. Nơi sinh:  Ở Việt Nam 

 Ở nước ngoài   

      

6. Đã đăng ký khai sinh chưa:  Đã đăng ký   

 Chưa đăng ký        

    

7. Quốc tịch trước đây:  Việt Nam   

 Trung Quốc 
 

 Lào 

 Campuchia 

 Quốc tịch khác            
 

8. Tình trạng cư trú: 

 

 

 

 

 

9. Thời gian cư trú tại xã/phường/thị trấn hiện tại:       

 

 

 

 

 

 

 Đã được cấp thẻ thường trú (cho người nước ngoài 

cư trú tại Việt Nam)  

 Đã đăng ký thường trú (cấp hộ khẩu) 
 

 Đã đăng ký tạm trú 

 Chưa làm các thủ tục trên 

 

 Dưới 6 tháng 

 Từ 6 tháng đến dưới 1 năm 

 Từ 1 năm đến 5 năm 

 Từ 5 năm đến dưới 10 năm 

 Từ 10 năm trở lên 
 

10. Địa chỉ cư trú trước khi di cư vào Việt Nam hoặc những nơi đã từng cư trú trước đây (đối với trường hợp 

di cư nội địa)....................................................................................................................……….......................... 

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

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

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

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

 

                                                 
1 Bao gồm: Những người không có bất cứ loại giấy tờ nào để chứng minh về nhân thân, quốc tịch (cả quốc tịch Việt 

Nam hoặc quốc tịch nước ngoài) hoặc người có một số giấy tờ nhưng chưa đủ cơ sở để xác định người đó quốc tịch 

Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài; người không có quốc tịch Việt Nam nhưng đã được cơ quan công an cấp giấy 

tờ tùy thân, hộ khẩu thường trú; Công dân Việt Nam đã di cư qua nhiều tỉnh/thành phố trước khi đến địa phương sinh 

sống nhưng không có giấy tờ chứng minh nhân thân; Những người di cư dọc các tỉnh có chung đường biên giới với 

Việt Nam, hiện đang cư trú ở khu vực biên giới hoặc đã di cư vào nội địa. 

 

BỘ TƯ PHÁP 

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ 

CHỨNG MINH VỀ NHÂN THÂN, NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH, 

NGƯỜI DI CƯ ĐANG CƯ TRÚ TẠI XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

 

PHIẾU SỐ 01 

PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH,  

NGƯỜI CHƯA XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH1 
 

 



 

11. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, giấy tờ có căn cứ làm cơ sở để xác minh, suy đoán quốc tịch 

Việt Nam: 

11.1. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:  Có (là loại giấy tờ gì trong các giấy tờ dưới đây): 

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

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

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

 Không    
 

Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam bao gồm: Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu Việt 

Nam, Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công 

nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em 

Việt Nam làm con nuôi… 
 

11.2. Giấy tờ có căn cứ làm cơ sở để xác minh, suy 

đoán quốc tịch Việt Nam: 

 Có (là loại giấy tờ gì trong các giấy tờ dưới đây) 

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

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

 Không 
 

Các giấy tờ này bao gồm: Giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 01 tháng 

7 năm 2009, trong đó có ghi rõ quốc tịch Việt Nam hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch Việt Nam; Giấy tờ 

về hộ tịch, quốc tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ cấp trước ngày 30/4/1975 ở miền 

Nam Việt Nam hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, trong đó có thông tin liên quan đến quốc 

tịch Việt Nam; giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ đẻ… 
 

11.3. Giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền Việt 

Nam cấp (có thể lựa chọn nhiều phương án): 

Chỉ khai đối với đã người không có quốc tịch Việt 

Nam nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền Việt 

Nam cấp giấy tờ 

 Chứng minh nhân dân/căn cước công dân 
 

 Giấy khai sinh xác định quốc tịch Việt Nam 

 Hộ khẩu   

 Hộ chiếu Việt Nam 

 Giấy tờ khác (nếu có) ):..................................... 

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

12. Nguyện vọng của bản thân (Có thể lựa chọn 

nhiều phương án):  

 

 

 Được nhập quốc tịch Việt Nam và cấp giấy tờ hộ 

tịch, hộ khẩu (trả lời thêm câu 20) 

 Có nhu cầu được làm rõ việc có quốc tịch Việt 

Nam và được cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu (trả 

lời thêm câu 20)  

 Không yêu cầu nhập quốc tịch Việt Nam 

 Nguyện vọng khác (nếu có):..................................... 

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

Chỉ khai đối với đã người di cư qua nhiều 

tỉnh/thành phố trước khi đến địa phương sinh sống: 

 Được đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, 

đăng ký kết hôn 

 Được đăng ký thường trú, cấp chứng minh nhân 

dân/căn cước công dân 

 Nguyện vọng khác (nếu có):..................................... 

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

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

 

13. Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam thì tôi thuộc 

một trong các trường hợp được ưu tiên: 

 Vợ/chồng là công dân Việt Nam 

 Con là công dân Việt Nam    
 

Vợ/chồng, con là người có quốc tịch Việt Nam phải có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam bao gồm: 

Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu Việt Nam, Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, 

Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người 

nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi… 

Trường hợp vợ/chồng là người không quốc tịch nhưng đã được cơ quan công an cấp Giấy chứng minh nhân 

dân, Sổ hộ khẩu không được tính là có quốc tịch Việt Nam. 
 

14. Kiểm tra câu 5: Nếu sinh ra ở nước ngoài, hỏi thông tin về lần nhập cảnh Việt Nam gần nhất: 
 

14.1. Nhập cảnh ngày tháng năm nào : __ __ / __ __/__ __ 
 
 

 



 

14.2. Đi bằng phương tiện gì:                                          Hàng không       

  Đường thủy 

 Đường bộ 

 Phương tiện khác 

II. Thông tin về người thân thích  
15. Họ và tên bố:…………………………………… 
 

 

15.1. Ngày, tháng, năm sinh:  ____ / __ _/__ ____ 
 

 

15.2. Nơi sinh:  Ở Việt Nam 

 Ở nước ngoài    

 

15.3. Quốc tịch:  Việt Nam     

 Quốc tịch khác 

 Không có quốc tịch  
 

 

16. Họ và tên mẹ:…………………………………. 
 

 

16.1. Ngày, tháng, năm sinh:  ____ / __ _/__ ____ 
 

 

16.2. Nơi sinh:  Ở Việt Nam 

 Ở nước ngoài    
 

16.3. Quốc tịch:  Việt Nam     

 Quốc tịch khác 

 Không có quốc tịch  
 

17. Họ và tên vợ/chồng:…………………………………………………………………………………………. 
 

17.1. Ngày, tháng, năm sinh:  ____ / __ _/__ ____  
 

17.2. Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………… 

 

17.3. Quốc tịch:  Việt Nam     

 Quốc tịch khác 

 

17.4. Địa chỉ cư trú hiện tại:……………………………………………………………………………………. 

 

18. Đã đăng ký kết hôn chưa:  Đã đăng ký   

 Chưa đăng ký       
 

19. Họ và tên con (con thứ nhất):……………….................................................................................................. 

 

19.1. Ngày, tháng, năm sinh:  __ / __ _/__ ____  

 

19.2. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………….. 
     
19.3. Đã đăng ký khai sinh chưa:  Đã đăng ký   

 Chưa đăng ký 
 

 

19.4. Quốc tịch:  Việt Nam     

 Quốc tịch khác 
 

20. Họ và tên con (con thứ hai):……………….................................................................................................. 
 

20.1. Ngày, tháng, năm sinh:  __ / __ _/__ ____  

20.2. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

20.3. Đã đăng ký khai sinh chưa:  Đã đăng ký   

 Chưa đăng ký 

20.4. Quốc tịch:  Việt Nam     

 Quốc tịch khác 
 

 

 

Thông tin trên Phiếu được bảo mật, chỉ sử dụng 

cho nghiên cứu chính sách 

 ……….…….., ngày ......... tháng ......... năm 2021 

Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 



 

 


