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H��NG D�N TH� T	C V
 H� S� H CHI�U 

I- C�P H CHI�U: 
1/   ��n xin c�p h� chi�u (theo m�u c�a �SQ) và 03 �nh c	 4x6 m
i ch�p, nhìn chính di�n (không ch�p t ��ng). 
2/  Gi�y khai sinh (b�n chính ho�c b�n sao có công ch�ng h�p l�). 
3/ Gi�y ch�ng minh nhân dân ho�c Gi�y ch�ng nh�n h� kh�u có �nh �óng d�u giáp lai (do Công an 

ph��ng/ xã n�i ��ng ký h� kh�u th��ng  trú tr�
c khi �i n�
c ngoài c�p). 
4/ Các gi�y t� v� c� trú � ��c:  

• Quy ch� c� trú: Ausweisersatz Duldung, ho�c Bescheinigung... có �nh. 
• Ch�ng nh�n ch� � (Meldebescheinigung/ Aufenthaltsbescheinigung...) c�p t�i th�i �i�m n�p h� s�. 
• Công v�n c�a phía ��c xác nh�n s� c�p phép c� trú và �� ngh� �ai s� quán c�p h� chi�u (n�u có). 

2- M�T H CHI�U (H� chi�u còn h�n, có tem l�u trú b� m�t, xin c�p l�i), h� s� g�m: 
1/  ��n xin c�p h� chi�u, 03 �nh. 
2/  Gi�y khai sinh. 
3/  Gi�y trình báo c�nh sát v� vi�c m�t HC. 
4/  Công v�n c�a S� Ngo�i ki�u xác nh�n vi�c báo  m�t HC trong �ó có nêu rõ tình tr�ng c� trú hi�n t�i, 

kèm b�n copy HC có d�u xác nh�n (công ch�ng) c�a S� Ngo�i ki�u. Tr��ng h�p không có b�n copy 
này và h� chi�u b� m�t không do ��i s� quán c�p tr�
c �ây thì c�n b  sung gi�y t� nhân thân � Vi�t 
Nam có �nh nh� nêu � m�c 1.3 trên �ây �� ��i s� quán ti�n hành vi�c xác minh. 

3- ��I H CHI�U (H� chi�u có tem l�u trú ho�c kèm theo gi�y phép t�m trú), h� s� g�m: 
• T! n�m 2006, HC c" còn h�n v�n s# d�ng theo h�n ghi trong HC nh�ng khi h�t h�n thay vì gia h�n 

thì ph�i � i HC m
i. H� s� g�m: ��n xin c�p h� chi�u và 3 �nh c	 4x6 m
i ch�p và quy�n HC c".  
• N�u có tr$ em �i cùng (dán �nh) trong HC m% thì c�n Gi�y khai sinh, CN c� trú (n�u b& m% có ��ng 

ký k�t hôn thì copy Gi�y CNKH và copy h� chi�u b&) và 2 �nh c	 4x6 c�a tr$. 
• Tr��ng h�p h� chi�u h'ng/ rách không còn �� �� nh�n bi�t các chi ti�t trong HC (ho�c có d�u hi�u 

b� c& tình làm sai l�ch nh� t�y xoá, bong �nh…) thì c�n b  sung gi�y t� nhân thân nh� nêu � m�c 
1.3 trên �ây �� �SQ ti�n hành xác minh. 

4- C�P H CHI�U CHO TR� EM (Tách HC): 
• Tr$ em �i cùng (dán �nh và có tem c� trú) trong HC b&/ m% khi xin c�p HC riêng (tách HC) c�n 

��n xin c�p h� chi�u, Gi�y khai sinh và 03 �nh (nh� m�c 1.1, 1.2 và 3 trên �ây) cùng quy�n HC 
mà trong �ó có dán �nh c�a ��a tr$.  

5- GIA H�N; B� SUNG S�A ��I H CHI�U: 
• Nh(c l�i: T! n�m 2006, HC c" còn h�n v�n s# d�ng theo h�n ghi trong HC nh�ng khi h�t h�n thay 

vì gia h�n thì ph�i � i HC m
i. Các vi�c b  sung s#a � i HC s#  d�ng  m�u c�a �SQ.  
• N�u mu&n b  sung, s#a � i chi ti�t trong HC c�n trình các gi�y t� liên quan ��n chi ti�t �ó (Ví d� 

mu&n � i chi ti�t nhân thân (h), tên, tên ��m, ngày sinh…) c�n n�p Quy�t ��nh c�a UBND t*nh/ thành 
ph& trc thu�c Trung ��ng n�i c� trú tr�
c �ây � Vi�t Nam; mu&n � i h) theo v�/ ch�ng sau khi k�t 
hôn hay sau khi làm con nuôi ng��i n�
c ngoài c�n có Quy�t ��nh c�a Toà án hay trang Familienbuch 
có nêu rõ vi�c này...). 
• N�u mu&n dán �nh con vào HC c�n Gi�y khai sinh, ch�ng nh�n c� trú và 02 �nh c�a tr$ (HC lo�i 

c" tr�
c 2006 dùng �nh c	 3x4, HC lo�i m
i 2006 dùng �nh c	 4x6). +nh con ch* ���c dán vào HC 
c�a b& ho�c HC c�a m%, không dán vào c� hai HC. Vì v�y n�u mu&n xin dán �nh con vào HC m% c�n 
trình kèm b�n copy ch�ng nh�n k�t hôn c�a b& m%, copy trang nhân thân và trang “Tr$ em �i cùng 
trong HC” c�a h� chi�u b& �� ch�ng minh �nh c�a tr$ ch�a ���c dán trong HC này, và ng��c l�i. 
• H� chi�u khi h�t h�n ch* ���c gia h�n 01 l�n 03 n�m. H� chi�u c�p cho tr$ em lúc d�
i 16 tu i khi 
h�t h�n ph�i làm th� t�c � i HC m
i, không gia h�n. 

6- Quy ��nh chung: 
• Trong m)i tr��ng h�p, khi nh�n HC m
i, ���ng s ph�i ký và ghi rõ h) tên vào vùng quy ��nh � trong HC. 

• Ng��i xin c�p/ � i h� chi�u ph�i trc ti�p n�p h� s� t�i ��i s� quán; nh�n và ký tên vào h� chi�u. 
Tr��ng h�p cá bi�t (&m �au n�ng, tàn t�t ho�c vì lý do b�t kh� kháng khác) thì có th� làm ��n u, 
quy�n cho ng��i thân ��n n�p h� s� và nh�n HC t�i ��i s� quán. Ng��i ���c �y quy�n ph�i xu�t 
trình gi�y t� tùy thân, gi�y u, quy�n h�p l� cùng gi�y t� tài li�u ch�ng minh lý do vi�c �y quy�n. 
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