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THÔNG BÁO 
 

Theo yêu c�u c�a C�c Lãnh s� B� Ngo�i giao Vi�t Nam, liên quan �	n vi�c 
xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam �
i v�i công dân Vi�t Nam hi�n �ang sinh s
ng t�i 
CHLB �c, �i s� quán xin thông báo: 

I- K� t� ngày 01-11-2005, t�t c� các gi�y h�a cho nh�p qu
c t�ch �c 
(Einbürgerungszusicherung) do các c� quan ch�c n�ng CHLB �c c�p cho công 
dân Vi�t Nam �� làm h� s� xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam, ph�i thông qua th� t�c 
h�p pháp hóa lãnh s� t�i �i s� quán tr��c khi g�i v� các c� quan trong n��c gi�i 
quuy	t. 

Theo quy ��nh nói trên, SQ ch� ti	p nh�n h� s� xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam 
khi gi�y h�a cho nh�p qu
c t�ch �c (Einbürgerungszusicherung) �ã ���c các c� 
quan có th�m quy�n c�a �c (các c� quan c�p t�nh ho�c c�p ti�u bang CHLB �c 
�ã ��ng ký con d�u và ch� ký v�i SQ) công ch�ng. 

II- 
i v�i vi�c chuy�n h� s� xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam v� n��c �� các c� 
quan ch�c n�ng gi�i quy	t, theo yêu c�u c�a C�c Lãnh s� B� Ngo�i giao Vi�t 
Nam, ng��i xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam có th� ch n m�t trong hai cách sau �ây: 

1) Sau khi SQ ki�m tra kh!ng ��nh h� s� �ã ��y ��, SQ s" niêm phong, tr� 
l�i cho ���ng s� �� t� g�i h� s� v� trong n��c gi�i quy	t. 

2) N	u ng��i xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam có ��n �� ngh� (theo m#u), SQ s" 
chuy�n giúp h� s� v� trong n��c, ���ng s� ph�i thanh toán ��y �� ti�n c��c phí 
g�i b�o ��m qua ���ng b�u �i�n. 

III- 
i v�i vi�c d�ch các gi�y t� trong h� s� xin thôi qu
c t�ch Vi�t Nam, 
theo h��ng d#n c�a V� Hành chính T� pháp, B� T� pháp Vi�t Nam, SQ ch� ch�p 
nh�n các b�n d�ch do các phiên d�ch ���c SQ công nh�n là c�ng tác viên, ho�c 
ng��i xin thôi qu
c t�ch t� d�ch n	u ng��i �ó có b$ng t
t nghi�p khoa ti	ng �c 
t�i m�t tr��ng ��i h c % Vi�t Nam ho�c có b$ng ��i h c t�i CHLB �c (kèm theo 
b$ng nói trên trong h� s�). 

N	u ng��i xin thôi qu
c t�ch có yêu c�u, SQ s" d�ch các gi�y t� trong b� H� 
s� xin thôi qu
c t�ch. 

SQ xin thông báo và �� ngh� công dân Vi�t Nam có yêu c�u thôi qu
c t�ch 
Vi�t Nam làm �úng theo quy ��nh trên �ây. 

S
 �i�n tho�i liên h�: 030.53630105 
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