
                                  C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM       M�u TP/HAT-1999 
                                                    ��c l�p - T� do - H�nh phúc 
                                    ---------------------------------------------------------- 

 
��N XIN GHI CHÚ CÁC THAY ��I V� H� T�CH 
�Ã ��NG KÝ TR	
C C� QUAN CÓ TH�M QUY�N 

C�A N	
C NGOÀI (1) 
(Do kt hôn, nuôi con nuôi, ly hôn hay ch�m d�t vi�c nuôi con nuôi) 

 
                                                       Kính g�i: B� T� pháp 

 
Tôi là (vit ch� in hoa): ………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Ngày sinh: ………… / …….……../ ………..………..……  Gi�i tính:  Nam       N� 
Quê quán (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 
��a ch� th��ng trú/ t�m trú (3): ……………………………………………….……………………………………………………...… 

Gi�y CMND/ H� chiu/ Gi�y t� h�p l� thay th (4): ………………….……….………………………………………...….  

                       S� : ……………………  Ngày c�p: ….../ ……./ …....…. N�i c�p: ………………………………….………….. 

N�i �ã ��ng ký h� t�ch tr��c �ây t�i Vi�t Nam (5): ……………………………………………………...……..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N�i dung xin ghi chú thay ��i v� h� t�ch (6) : ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C�n c� xin ghi chú (7) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

                           S� ……………………………...………..…. ngày ……….. tháng ………….. n�m …………..…….. 

Tên c� quan ra quyt ��nh: …………………………………………………………..…. n��c: ……………...…………...…………. 
 
�� ngh� Quý B� xem xét và cho phép vi�c ghi chú thay ��i v� h� t�ch nói trên c a tôi vào s� �ang 
ký h� t�ch t�i UBND t�nh/ Thành ph� ………………………………………………………………………………………………. 
 
Tôi xin cam �oan nh�ng l�i khai trên �ây và vi�c thay ��i h� t�ch c a tôi �ã ��ng ký tr��c c� 
quan có th!m quy�n c a n��c ngoài là �úng s" th#t và xin ch�u trách nhi�m tr��c pháp lu#t v� 
vi�c xin ghi chú s" thay ��i �ó vào s� ��ng ký h� t�ch. 
 
                                                                        ……………………...……. , ngày  ….... tháng ….… n�m ………… 
                                                                                                Ng��i làm �	n   
                                                                                           (Ký và ghi rõ h� tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Còn ti	p trang 2) 
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Kèm theo �	n g
m có các gi�y t� sau: 
(Li
t kê c� th� các giy t� kèm theo ��n này)     

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Chú thích: 

(1) ��n và các giy t� kèm theo ���c l�p thành HAI B� nh� nhau. 
(2) Ghi theo n�i sinh tr��ng c�a cha ��, n	u không rõ cha �� là ai thì ghi theo n�i sinh tr��ng 

 c�a  m� ��. Trong tr��ng h�p không xác ��nh ���c cha m� �� thì ghi theo n�i sinh tr��ng 
c�a ng��i nuôi d��ng t� nh�. 

(3) Ghi �úng theo n�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú, tr��ng h�p không có n�i th��ng trú thì ghi 
theo n�i t�m trú và ghi rõ „T�m trú“. 

(4) Ghi rõ lo�i giy t� tùy thân (h� chi	u/ CMND/ th� c� trú…) 
(5) Ghi rõ tên xã/ ph��ng, qu�n/ huy
n, t�nh/ thành ph� n�i �ã ��ng ký h� t�ch tr��c �ây t�i 

Vi
t Nam. 
(6) Ghi rõ các lo�i vi
c c�n ghi chú (k	t hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, chm d t vi
c nuôi con nuôi) 

và n�i dung xin ghi chú. 
(7) Ghi �úng trên giy t� h� t�ch c�a c� quan có th�m quy!n c�a n��c ngoài. 
 


