
1 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN TRONG 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 

 

Đối tượng rà soát của Phiếu số 03 bao gồm:  

- Tất cả trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài, hiện 

đang cư trú trên địa bàn xã/phường/thị trấn, là những người dưới 14 tuổi tính đến 

thời điểm ……….. (những trẻ em được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 

………….. đến ngày …………..).  

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 (ngày, 

tháng, năm sinh là ngày, tháng, năm theo dương lịch). Trường hợp không nhớ 

ngày, tháng thì ghi năm sinh hoặc tuổi (sau đó quy ra năm sinh) để ghi vào 

Phiếu. 

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

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

- Mục 7. Quốc tịch  

Dùng dấu (X) đánh dấu vào các ô thích hợp. Câu hỏi này cho phép được 

đánh dấu (X) vào hơn 1 ô (nếu một trẻ em chưa có quốc tịch thì đánh dấu vào ô 

“Không có quốc tịch”. 

- Mục 8. Nguyện vọng đối với quốc tịch của trẻ em, Mục 9. Thời gian 

cư trú tại địa bàn xã/phường/thị trấn 

Dùng  dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 
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- Mục 10. Để trả lời câu này cần kiểm tra thông tin ở câu 5, nếu một trẻ 

em sinh ra ở Việt Nam thì sẽ không hỏi câu này. Nếu sinh ở nước ngoài thì sẽ 

hỏi câu 10.1, 10.2 và 10.3; trường hợp trẻ em nhập cảnh nhiều lần thì trả lời các 

câu hỏi cho lần nhập cảnh gần nhất. 

Mục 10.1. Ghi rõ ngày, tháng, năm nhập cảnh. 

  Mục 10.2. Dùng  dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 

Mục 10.3. Người đi cùng trẻ em. 

Dùng dấu (X) đánh dấu vào ô “Cha” nếu trẻ về Việt Nam cùng với cha, 

nhưng không có mẹ đi cùng; hoặc đánh dấu (X) vào ô “Mẹ” nếu trẻ về Việt Nam 

cùng với mẹ nhưng không có cha đi cùng; hoặc đánh dấu (X) vào ô “Cả cha và 

mẹ” nếu cả cha và mẹ cùng nhập cảnh về Việt Nam cùng với trẻ em. Trường 

hợp trẻ nhập cảnh về Việt Nam với người lớn khác, không có cha hoặc mẹ hoặc 

không có cả cha và mẹ đi cùng thì đánh dấu (X) vào ô “Người khác”. 

- Mục 10.4. Trẻ em này hiện đang sống với ai?  

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

- Mục 11 và Mục 12. Phần ghi về họ tên cha đẻ (Mục 11), họ tên mẹ đẻ 

(Mục 12): trường hợp cha, mẹ đẻ là người nước ngoài, có tên nước ngoài mà 

không nhớ rõ tên thì ghi là “Không biết”.   

Mục 11.1 và Mục 12.1: Dùng dấu (X) đánh dấu vào các ô thích hợp. Câu 

hỏi này cho phép được đánh dấu (X) vào hơn 1 ô (nếu cha/mẹ có hơn 01 quốc 

tịch); nếu cha/mẹ không có quốc tịch thì đánh dấu vào ô “Không có quốc tịch”.  

Mục 11.2 và Mục 12.2: Nếu cha/mẹ đẻ hiện tại không có quốc tịch Việt 

Nam thì hỏi cha/mẹ đẻ đã từng có quốc tịch Việt Nam hay không và dùng dấu 

(X) đánh dấu vào một ô thích hợp.  

Mục 11.3 và Mục 12.3: Dùng dấu (X) đánh dấu vào một ô thích hợp. 

Mục 13. Quan hệ vợ chồng của cha mẹ đẻ:  

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

Lưu ý: Câu hỏi này để xác định cha mẹ đẻ của trẻ em đã hoặc đã từng 

đăng ký kết hôn hay chưa. Trong trường hợp cha và mẹ đẻ của trẻ đã đăng ký 

kết hôn, nay dù đã ly hôn, hoặc một hay hai người đã chết hay cả hai đã chết 

thì vẫn đánh dấu (X) vào ô “Có đăng ký kết hôn”. 

Mục 14. Quan hệ hôn nhân hiện tại của cha mẹ đẻ 

Nếu cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ đã chết thì đánh dấu (X) vào ô 

“Quan hệ khác”, đồng thời ghi rõ để mô tả quan hệ đó. Ví dụ: bà ngoại nói 

rằng: “Mẹ cháu cách đây 10 năm lấy 1 người Trung Quốc sang làm ăn tại Việt 

Nam, người này đã về Trung Quốc lâu rồi, không có thông tin gì cả”. Công 

chức Tư pháp hộ tịch đánh dấu (X) vào ô “Quan hệ khác” và Ghi rõ: “cha đẻ về 

Trung Quốc, không có thông tin”. 

Lưu ý : Câu này chỉ được đánh dấu (X) vào một ô thích hợp. 


