
��I S� QUÁN VI�T NAM T�I CHLB ��C        
Elsen Str. 03, 12435 Berlin  
Tel: 030/ 53630108; Fax: 030/ 53630200  
 

H��NG D�N 
TH� T�C V� C�P GI�Y KHAI SINH, GI�Y CH�NG T	 
VÀ GI�Y PHÉP CHUY
N THI HÀI/ DI HÀI V� VI�T NAM 

 
 
�� C�P GI�Y KHAI SINH:  

H� s g�m: 

-  T� khai xin c�p gi�y khai sinh (theo m�u c�a �	i s
 quán).  
  -  H� chi�u hoc gi�y t� có giá tr� thay th�  và gi�y ch
ng nh�n k�t hôn c�a cha, m� �
a tr�.  

-  Gi�y ch
ng sinh (Abstammungsurkunde/ Geburtsurkunde) c�a �
a tr�.  

Trong vòng 30 ngày k� t� ngày �KKS t	i �SQ, n�u phát hi�n có sai sót trong n�i dung gi�y 
KS v� h�, tên, ch� ��m, ngày, tháng, n�m sinh do ghi chép c�a cán b� lãnh s� hoc do 
���ng s� khai báo nh�m l�n thì �SQ có th� c�p l�i GKS m�i. N�u quá 30 ngày, �SQ ch� 
th�c hi�n vi�c c�i chính các m c này trong GKS. 

2-  C�P GI�Y CH�NG T	, GI�Y PHÉP CHUY
N THIHÀI/ DI HÀI V� VI�T NAM: 

2.1- H� s c�p gi�y ch�ng t�: 
- ��n xin c�p gi�y ch
ng t! (theo m�u c�a �	i s
 quán). 
- H� chi�u hoc gi�y t� có giá tr� thay th�  c�a ng��i ��n khai t!. 
- H� chi�u hoc gi�y t� có giá tr� thay th�  c�a ng��i ch�t. 
- Gi�y ch
ng t! (Sterburkunde) do c� quan h� t�ch �
c c�p. N�u có nghi v�n v� nguyên 

nhân ch�t (ch�t không t� nhiên) thì c�n có v�n b"n v� k�t qu" giám ��nh pháp y. 

2.2- H� s c�p gi�y phép chuy�n thi hài, di hài (l� tro) v� n��c: 

- ��n xin c�p gi�y phép chuy�n thi hài, di hài v� n��c (theo m�u c�a �	i s
 quán). 
- H� chi�u hoc gi�y t� có giá tr� thay th�  c�a ng��i ��n khai xin c�p gi�y phép. 
- B"n ch p vé máy bay c�a ng��i mang thi hài/ di hài v� Vi�t Nam. 
- H� chi�u hoc gi�y t� có giá tr� thay th�  c�a ng��i ch�t. 
- Gi�y ch
ng t! (Sterburkunde) do c� quan h� t�ch �
c c�p. 
- Gi�y phép xu�t c"nh thi hài hoc di hài do c� quan ch
c n�ng s# t	i c�p. 
- Gi�y ch
ng nh�n (biên b"n) h$a thiêu (�%i v�i tr��ng h&p xin chuy�n di hài). 
- Gi�y ki�m nghi�m d�ch t' do c� quan ch
c n�ng s# t	i c�p (xin chuy�n thi hài). 
- �%i v�i tr��ng h&p xin chuy�n thi hài ng��i g%c Vi�t Nam mang h� chi�u n��c ngoài thì 

c�n có v�n b"n �(ng ý c�a UBND c�p t�nh (n�i d� ��nh ��a thi hài v� an táng) thì �SQ 
m�i c�p gi�y phép nh�p c"nh thi hài. 
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