
 

 

 

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

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

 

I. Thông tin về trẻ em (trẻ em là người sinh từ ………………. đến ………..……..) 

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Giới tính:    Nam   

  Nữ                         

 

3. Dân tộc:………………………………………….. 

 

  

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:  Việt Nam     

 Trung Quốc 

 Trung quốc(Đài Loan) 

 Hàn Quốc 

 Quốc tịch khác            

 Không có quốc tịch  

          
 

8. Nguyện vọng đối với quốc tịch của trẻ là gì:  Có một quốc tịch, là quốc tịch Việt Nam 

 Có một quốc tịch, là quốc tịch nước ngoài 

 Có cả quốc tịch Việt Nam và nước ngoài 
 

9. Thời gian cư trú tại xã/phường/thị trấn hiện tại:  0-5 tháng 

 6-11 tháng 

 12-59 tháng 

 60 tháng trở lên 
 

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

10.1. Nhập cảnh ngày tháng năm nào: __ __ / __ __/__ ____  

 

10.2. Đi bằng phương tiện gì:  Hàng không 

 Đường bộ 

 Đường thủy 

 Phương tiện khác  
 

10.3. Người đi cùng trẻ em:  Cha 

 Mẹ 

 

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 03 

PHIẾU DÀNH CHO TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT 

NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

 

 



 

 Cả cha và mẹ 

 Người khác 
 

10.4. Trẻ em này hiện đang sống với ai:  Với cả cha và mẹ đẻ 

 Với cha đẻ 

 Với mẹ đẻ 

 Với ông/bà nội 

 Với ông/bà ngoại            

 Với người khác  

 

II. Thông tin về cha mẹ đẻ của trẻ em: 

11. Họ tên cha đẻ (nếu không biết ghi: "Không biết"): …………………………………………………………. 
 

11.1. Quốc tịch hiện tại của cha đẻ:  Việt Nam     

 Trung Quốc 

 Trung quốc(Đài Loan) 

 Hàn Quốc 

 Quốc tịch khác            

 Không có quốc tịch  
 

11.2. Kiểm tra câu 11.1: Nếu cha đẻ hiện tại không có quốc tịch Việt Nam, hỏi:  
 

Cha đẻ đã từng có quốc tịch Việt Nam không? 
 

  Có   

  Không 

                         

11.3. Nơi cư trú hiện tại của cha đẻ:  Ở Việt Nam 

 Ở nước ngoài 

12. Họ tên mẹ đẻ (nếu không biết ghi: "Không biết"): …………………………………………………………. 

12.1. Quốc tịch hiện tại của mẹ đẻ:  Việt Nam     

 Trung Quốc 

 Trung quốc(Đài Loan) 

 Hàn Quốc 

 Quốc tịch khác            

 Không có quốc tịch  
 

12.2. Kiểm tra câu 12.1: Nếu mẹ đẻ hiện tại không có quốc tịch Việt Nam, hỏi:  
 

Mẹ đẻ đã từng có quốc tịch Việt Nam không? 
 

  Có   

  Không                         

12.3. Nơi cư trú hiện tại của mẹ đẻ:  Ở Việt Nam 

 Ở nước ngoài   
 

13. Quan hệ vợ chồng của cha mẹ đẻ:  Có đăng ký kết hôn 

 Không đăng ký kết hôn 

14. Quan hệ hôn nhân hiện tại của cha mẹ đẻ:  Đang là vợ chồng 

 Đã ly hôn 

 Quan hệ khác (ghi rõ) 

 

 

 

 

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) 

 

 


