
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC 

     ---------- 

 

HƯỚNG DẪN 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

 

I. Đối tượng và thời hạn đăng ký giữ quốc tịch: 

 - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam 

theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01/7/2009 mà không có hộ chiếu Việt Nam 

còn giá trị sử dụng và có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam. 

 - Thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam: đến hết ngày 01/7/2014. 

II. Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch: 

 1. Tờ khai Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (mẫu TP/QT-2010-

TKĐKGQT).  

 2. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam: 

 (i) Giấy Khai sinh (trường hợp Giấy Khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch 

Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha 

mẹ); 

(ii) Giấy chứng minh nhân dân; 

(iii) Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị sử dụng; 

(iv) Bản sao hoặc trích lục Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho 

trở lại quốc tịch Việt Nam; Giấy chứng nhận có 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. 

 3. Giấy tờ cư trú tại Đức. 

 4. Trường hợp không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc 

giấy tờ chứng minh không rõ, thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ 

quốc tịch Việt Nam còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch (theo mẫu TP/QT-2010-

TKLL) và các giấy tờ sau (nếu có) để phục vụ việc xác minh quốc tịch: 

 (i) các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch của ông, bà, cha, mẹ, anh, 

chị, em ruột, con; 

 (ii) các giấy tờ có nội dung liên quan đến quốc tịch do chế độ cũ cấp trước 

ngày 30/4/1975; 

 (iii) giấy tờ trên đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt 

Nam do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

 (iv) hộ chiếu, giấy chứng minh thư nhân dân đã hết thời hạn sử dụng. 

 

 5.Các giấy tờ nói trên cần xuất trình bản chính kèm 01 bản chụp. 

 

 

     Berlin, ngày 24 tháng 5 năm 2010 

 


