
��I S� QUÁN VI�T NAM T�I CHLB ��C 
 
 

H��NG D�N 
TH� T	C XIN C
P GI
Y MI�N TH� THC 

 
 1- ��i t��ng ���c c�p Gi�y mi�n th� th�c (MTT): 

 1.1- Ng��i Vi�t Nam ��nh c� � n��c ngoài (NVN�CONN) g	m công dân Vi�t Nam 
và ng��i g
c Vi�t Nam c� trú, làm �n, sinh s
ng lâu dài � n��c ngoài: 

- Công dân Vi�t Nam mang h� chiu do n��c ngoài c�p.  
- Ng��i g
c Vi�t Nam g	m: 
+ Ng��i hi�n nay ho�c tr��c �ây �ã t�ng có qu
c t�ch Vi�t Nam; 
+ Ng��i có cha ��, m� �� ho�c ông n�i, bà n�i, ông ngo�i, bà ngo�i hi�n nay ho�c �ã 

t�ng có qu
c t�ch Vi�t Nam.  
1.2- Ng��i n��c ngoài mang h� chiu n��c ngoài là v�/ ch	ng, con (k� c� con nuôi) 

c�a công dân Vi�t Nam ho�c c�a NVN�CONN.  
1.3- Nh�ng ng��i thu�c di�n “ch�a ���c nh�p c�nh Vi�t Nam„ ho�c mang Pass 51 

không thu�c �
i t��ng c�p Gi�y MTT. 

2- H� s�: 
- T� khai �� ngh� c�p Gi�y mi�n th� th�c (m�u N19), 02 �nh (c� �nh h� chiu). 
- H� chiu do n��c ngoài c�p kèm 01 b�n ch�p. 
- Gi�y t� ch ng minh là NVN�CONN: 

+ Gi�y ch�ng nh�n có qu�c t�ch Vi�t Nam 
+ B�n sao ho�c trích l	c Quy
t ��nh cho thôi Qu�c t�ch Vi�t Nam, cho tr� li 

qu�c t�ch Vi�t Nam 
+ Gi�y xác nh�n m�t qu�c t�ch Vi�t Nam   
+ H� chi
u Vi�t Nam, s� h� kh�u, gi�y ch�ng minh nhân dân, gi�y khai sinh, 

th� c� tri m�i nh�t 
+ Gi�y b�o lãnh c�a H�i ng��i Vi�t Nam (���c �SQ công nh�n và �ã gi�i 

thi�u con d�u, ch� ký cho �SQ) ho�c công dân Vi�t Nam (c�n tr�c ti
p �
n �SQ ký 
Gi�y b�o lãnh, xu�t trình h� chi
u Vi�t Nam ho�c gi�y ch�ng minh th�, kèm 01 b�n 
ch	p gi�y t� �ó) 

+ Gi�y t� do c� quan có th�m quy�n c�a n��c ngoài c�p, trong �ó ghi ���ng 
s� là ng��i có qu�c t�ch g�c ho�c g�c Vi�t Nam. 

Các gi�y t� nói trên c!n n�p b�n chính, kèm 01 b�n ch�p. Sau khi c�p Gi�y MTT s" 
tr� l�i cho khách b�n chính (tr� Gi�y b�o lãnh). 
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