
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  

Ảnh 4x6  

(Chụp chưa quá 3  
tháng)  

  

 

     Kính gửi:           Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

     Đồng kính gửi: Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức  

 

Tôi là (họ và tên người làm đơn) (1): …………….………………...………………… Giới tính: …...................……..  

Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………………………..………….  

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………….………………...……  

Nơi sinh: ……………………………………………………..…………………………………………...………..………..  

Quê quán (2): ……………………………………………………..…………………………………………………………..….  

Dân tộc: …………………………………….. Quốc tịch: ……………….…………….. Tôn giáo: …….……………..  

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Hộ chiếu / Giấy tờ hợp lệ thay thế (3): ………………………………………………………………………….…….  

Số: ……………………………………….. Cấp ngày: …………………………………………………………..………..  

Cơ quan cấp: ………………………………………………………….. Nơi cấp: ……………………………………..  

Có giá trị đến ngày ………………. tháng …………………..….. năm ………………………...…….….………..  

Nơi thường trú/ tạm trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………....   

……………………………………………………………………………… Điện thoại:  …………………………….………….  

Nơi thường trú tại Việt Nam trước đây (nếu có) (4): …………………………………………………...……...  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

Sau khi tìm hiểu các quy định của luật pháp Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi quốc tịch Việt Nam.  

 

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam:  …...……………………………………...…………………………...…….  

………………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

Tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của tôi có tên dưới đây được thôi quốc tịch 

Việt Nam:  

  

ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM  
(Dùng cho cá nhân)  

Mẫu TP/QT-1999-C1a  



 

  

STT  

  
Con thứ  
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Con thứ  
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Ý kiến của chồng (hoặc vợ) về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của các con chưa đến tuổi 

thành niên:   

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………  

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 

Việt Nam về lời khai của mình.  

  

 Giấy tờ kèm theo:                                   …………………………., ngày .......... tháng ......... năm ...............  

- …………………………………..……………..                                             Người làm đơn  

 - …………………….…………………………..                                        (Ký và ghi rõ họ tên)  

- …………………………………………….…………  

- ………………………………………..………………  

- ……………………………………………………….  

   

 

 

 

 

 

 

Chú thích:    

(1) Viết chữ in hoa, đủ dấu.  

(2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ, nếu không rõ cha đẻ là ai thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ.  
   Trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ thì để trống..  

(3) Ghi rõ loại giấy tờ gì?  
(4) Ghi rõ phường/ xã, quận/ huyện, tỉnh/ thành phố theo nơi đăng ký thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì ghi  
      nơi tạm trú.  
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Họ và tên  

  
Giới  
tính  

Ngày, 
tháng, năm  

sinh  
Nơi sinh 

  
Nơi thường trú 

hiện nay 
  

Ý kiến và chữ 
ký của con từ 
đủ 15 tuổi đến 
chưa đủ 18 tuổi 


