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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN TRONG PHIẾU SỐ 01 

PHIẾU DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH, NGƯỜI CHƯA  

XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH  

 

Đối tượng rà soát của Phiếu số 01 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. 

 

Thông tin định danh: Ghi đầy đủ tên tỉnh, huyện, xã/phường/thị trấn, 

thôn/ấp/tổ dân phố vào phần để trống “…”. 

- Mục 1. Họ và tên  

Ghi bằng chữ hoa có dấu. Nếu người khai có tên khai sinh, đồng thời có 

tên gọi khác thì ghi họ tên khai sinh trước, ghi tên gọi khác sau và được ngăn 

cách với nhau bằng dấu sổ chéo (/).  

Ví dụ: NGUYỄN VĂN ĐOÀN / JOHN DOE. 

- Mục 2. Giới tính 

Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 

- Mục 3. Dân tộc 

Ghi cụ thể thành phần dân tộc vào phần để trống “…”. 

- Mục 4. Ngày, tháng, năm sinh 

Ngày, tháng, năm sinh có thể được ghi từ các giấy tờ hiện có, trường hợp 

không có bất kỳ giấy tờ gì thì ghi theo khai báo, nếu không nhớ ngày thì ghi 

tháng và năm sinh, nếu chỉ nhớ năm sinh thì ghi năm sinh.của người khai. 

Trường hợp không nhớ ngày, tháng thì ghi năm sinh, nếu chỉ nhớ tuổi thì quy 

đổi ra năm sinh để ghi vào Phiếu (ngày, tháng, năm sinh là ngày, tháng, năm 

theo dương lịch). 

- Mục 5. Nơi sinh, Mục 6. Đã đăng ký khai sinh chưa, Mục 7. Quốc 

tịch trước đây, Mục 8. Tình trạng cư trú, Mục 9. Thời gian cư trú tại 

xã/phường/thị trấn hiện tại 

Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 
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- Mục 10. Địa chỉ cư trú trước khi di cư vào Việt Nam, những nơi đã 

từng cư trú trước đây 

+ Đối với trường hợp là người di cư ở khu vực biên giới hiện đang cư trú 

ở các tỉnh biên giới hoặc đã di cư và các tỉnh nội địa, hoặc người di cư ở quốc 

gian khác sang Việt Nam thì khai địa chỉ cư trú trước khi sang Việt Nam (ghi rõ 

cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia)  

+ Đối với trường hợp là người di cư nội địa: người khai khai tất cả những 

nơi đã từng cư trú trước đây, nơi cư trú bao gồm nơi đăng ký thường trú, hoặc 

nơi đăng ký tạm trú (nếu không có đăng ký thường trú); trường hợp không có cả 

đăng ký thường trú và tạm trú thì là nơi thực tế đã sinh sống. 

- Mục 11. 1. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam 

 Đánh dấu (X) vào một ô thích hợp. Trường hợp lựa chọn phương án Có 

thì ghi rõ tên của loại giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử 

dụng (đối với những giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng) vào phần để trống “…”.  

- Mục 11. 2. Giấy tờ có căn cứ làm cơ sở để xác minh, suy đoán quốc 

tịch Việt Nam 

Đánh dấu (X) vào một ô thích hợp. Mục này người khai có thể lựa chọn 

nhiều phương án. Trường hợp lựa chọn phương án Có thì ghi rõ tên của loại 

giấy tờ, ngày, tháng năm cấp, tên cơ quan cấp, thời hạn sử dụng (đối với những 

giấy tờ có ghi về thời hạn sử dụng) vào phần để trống “…”.  

Ví dụ: Giấy khai sinh số 120 do UBND xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 

tỉnh Hà Tây cấp ngày 20/11/1971.  

- Mục 11. 3. Giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp 

Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp.  

- Mục 12. Nguyện vọng đối với quốc tịch của bản thân 

+ Nếu chọn phương án Được nhập quốc tịch Việt Nam và cấp giấy tờ hộ 

tịch, hộ khẩu và Có nhu cầu được làm rõ việc có quốc tịch Việt Nam và được 

cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu thì sau khi trả lời các câu 11, câu 12, câu 13 

sẽ trả lời thêm câu 20); 

+ Nếu chọn phương án Không yêu cầu nhập quốc tịch Việt Nam thì đánh 

dấu (X) vào ô tương ứng; 

+ Trong trường hợp không lựa chọn 02 phương án trên mà có nguyện 

vọng khác thì ghi rõ về nguyện vọng đó vào phần để trống “…”; 

+ Đối với đã người di cư qua nhiều tỉnh/thành phố trước khi đến địa 

phương sinh sống 

Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp.  

- Mục 13. Để trả lời câu này cần kiểm tra thông tin ở Mục 12, nếu ở Mục 

này người khai chọn phương án Được nhập quốc tịch Việt Nam và cấp giấy tờ 

hộ tịch, hộ khẩu hoặc Có nhu cầu được làm rõ việc có quốc tịch Việt Nam và 
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được cấp các giấy tờ về hộ tịch, hộ khẩu thì sẽ phải đánh dấu (X) vào một ô 

thích hợp của câu hỏi này. 

- Mục 14. Để trả lời câu này cần kiểm tra thông tin ở Mục 5, nếu người 

khai sinh ra ở Việt Nam thì không trả lời câu này. Nếu sinh ở nước ngoài thì sẽ 

trả lời câu 13.1, 13.2 và 13.3; trường hợp nhập cảnh nhiều lần thì trả lời lần nhập 

cảnh gần nhất. 

Mục 11.1. Ghi rõ ngày, tháng, năm nhập cảnh. 

Mục 11.2. Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 

Mục 11.3. Ghi rõ quốc gia cư trú trước khi nhập cảnh. 

- Mục 15, Mục 16, Mục 17, Mục 19 Mục 20 Họ và tên bố, Họ và tên 

mẹ, Họ và tên vợ/chồng, Họ và tên con 

  Phần khai về họ tên ghi bằng chữ hoa có dấu.  

  Ngày, tháng, năm sinh: ghi theo hướng dẫn tại Mục 4.  

  Nơi sinh, quốc tịch, đã đăng ký khai sinh chưa: dùng dấu (X) đánh dấu 

vào một ô thích hợp. 

  Mục 17.4 Ghi rõ địa chỉ cư trú hiện tại của vợ/chồng. 

Trường hợp người khai có từ 03 con trở lên thì khai tương tự như 02 con 

ở trên vào phần giấy trắng tiếp theo ở bên dưới. 

- Mục 18. Đã đăng ký kết hôn chưa 

Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


