HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG
MẪU ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH MỚI
-----------------I. XIN THÔI QUỐC TỊCH VN CHO CẢ GIA ĐÌNH
Trường hợp vợ, chồng và các con đều làm đơn xin thôi quốc tịch VN thì
sẽ kê khai đơn như sau:
1/ Vợ hoặc chồng sẽ đứng tên kê khai với các con vào:
- cùng một đơn xin thôi quốc tịch (mẫu TP/QT-2010-ĐXTQT.1),
- cùng 01 tờ khai lý lịch (mẫu TP-QT-2010-TKLL) và
- khai tên vào mẫu danh sách đề nghị giải quyết hồ sơ ( mẫu TP/QT2010-DSDNGQHS
- kèm theo là:
 Photokopie giấy khai sinh,
 Photokopie hộ chiếu VN, hộ chiếu Đức (nếu có)
 Giấy bảo đảm sẽ được nhập tịch - Einbügerungszusicherung đã
được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh hoặc cấp tiểu
bang của Đức, hoặc của Landesamt für Bürger - und
Ordnungsangelegenheiten Berlin - Abteilung II/Einwohnerwesen
(Friedrichstr.219, 10958 Berlin) và phải có giá trị ít nhất là 01 năm
kể từ ngày nộp hồ sơ.
 Các giấy tờ làm cơ sở để không phải xác minh:
- Giấy tờ xác nhận đã định cư ở Đức 10 năm trở lên hoặc
- Giấy tờ xác nhận xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình hoặc
- Giấy tờ chứng minh được sinh ra và định cư ở nước ngoài hoặc
- Giấy tờ chứng minh dưới 14 tuổi
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2/ Ngƣời còn lại (vợ hoặc chồng) sẽ đứng tên kê khai riêng:
- đơn xin thôi quốc tịch (mẫu TP/QT-2010-ĐXTQT.1)
- 01 tờ khai lý lịch (mẫu TP-QT-2010-TKLL) và
- khai tên vào mẫu danh sách đề nghị giải quyết hồ sơ (mẫu TP/QT2010-DSDNGQHS)
- kèm theo là:
 Photokopie giấy khai sinh,
 Photokopie hộ chiếu VN, hộ chiếu Đức (nếu có)
 Giấy bảo đảm sẽ được nhập tịch - Einbügerungszusicherung đã
được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh hoặc cấp tiểu
bang của Đức, hoặc của Landesamt für Bürger - und
Ordnungsangelegenheiten Berlin - Abteilung II/ Einwohnerwesen
(Friedrichstr.219, 10958 Berlin) và phải có giá trị ít nhất là 01 năm
kể từ ngày nộp hồ sơ.
 Các giấy tờ làm cơ sở để không phải xác minh:
- Giấy tờ xác nhận đã định cư ở Đức 10 năm trở lên hoặc
- Giấy tờ xác nhận xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình hoặc
- Giấy tờ chứng minh được sinh ra và định cư ở nước ngoài hoặc
- Giấy tờ chứng minh dưới 14 tuổi
II. XIN THÔI QUỐC TỊCH VN CHO CÁ NHÂN
Cá nhân xin thôi quốc tịch VN làm hồ sơ theo Mục I.2. nêu trên.
III. XIN THÔI QUỐC TỊCH VN CHO CON HOẶC NGƢỜI
ĐƢỢC ĐỠ ĐẦU, GIÁM HỘ
Bố hoặc mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu, giám hộ kê khai đơn và ký tên vào
các đơn sau:
- đơn xin thôi quốc tịch (mẫu TP/QT-2010-ĐXTQT.1)
- 01 tờ khai lý lịch (mẫu TP-QT-2010-TKLL) và
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- khai tên vào mẫu danh sách đề nghị giải quyết hồ sơ (mẫu TP/QT2010-DSDNGQHS)
- kèm theo là:
 Photokopie giấy khai sinh,
 Photokopie hộ chiếu VN, hộ chiếu Đức (nếu có)
 Giấy bảo đảm sẽ được nhập tịch - Einbügerungszusicherung đã
được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh hoặc cấp tiểu
bang của Đức, hoặc của Landesamt für Bürger - und
Ordnungsangelegenheiten Berlin - Abteilung II/ Einwohnerwesen
(Friedrichstr.219, 10958 Berlin) và phải có giá trị ít nhất là 01 năm
kể từ ngày nộp hồ sơ.
 Các giấy tờ làm cơ sở để không phải xác minh:
- Giấy tờ xác nhận đã định cư ở Đức 10 năm trở lên hoặc
- Giấy tờ xác nhận xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình hoặc
- Giấy tờ chứng minh được sinh ra và định cư ở nước ngoài hoặc
- Giấy tờ chứng minh dưới 14 tuổi
IV. LƢU Ý
a/ Các hồ sơ nêu trên phải được làm thành 03 bộ có ghi số điện thoại để
liên hệ, kèm theo 03 phong bì dán tem 0,55 Euro, ghi tên và địa chỉ sẵn.
b/ Ghi chính xác, cụ thể địa chỉ trước khi xuất cảnh (nơi đã đăng ký hộ
khẩu tại Việt Nam.
Trường hợp địa chỉ trước khi xuất cảnh đã thay đổi thì ghi thêm cả địa
chỉ mới.
Trường hợp vì lý do nào đó mà hiện nay không còn địa chỉ trước khi
xuất cảnh nữa thì ghi địa chỉ, số điện thoại của người thân thiết biết rõ
về bản thân và gia đình mình trước khi xuất cảnh.
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