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THÔNG BÁO M�I V� H� CHI�U 
(Ti�p và thay cho thông báo ngày 30/12/2005) 

 
Theo thông báo c�a C�c Lãnh s� - B� Ngo	i giao Vi
t Nam, k� t� nm 

2006, h� chi�u c�p cho công dân Vi
t Nam s� s� d�ng m�u m�i và ���c áp 
d�ng công ngh
 k� thu�t hi
n �	i, �áp �ng yêu c�u h�i nh�p c�a Vi
t Nam 
��i v�i qu�c t�. �nh c�a ng��i ���c c�p h� chi�u s� ���c in lên h� chi�u 
theo công ngh
 in phun thay cho vi
c dán �nh tr��c �ây, v�i s� mã v	ch theo 
tiêu chu�n ICAO �� thu�n ti
n cho vi
c ki�m tra t	i các c�a kh�u qu�c t� khi 
xu�t nh�p c�nh. 

Nh ng h� chi�u Vi
t Nam ���c c�p tr��c ngày 01/01/2006 theo m�u c! 
v�n có giá tr" s� d�ng ��n h�t th�i h	n ghi trong h� chi�u nh�ng khi h�t h	n 
s� không ���c gia h	n mà ph
i ��i sang lo	i h� chi�u nói trên. 

�	i s� quán Vi
t Nam t	i CHLB ��c xin thông báo và �# ngh" các công 
dân Vi
t Nam có h� chi�u m�u c! s$p h�t h	n liên h
 v�i �SQ �� �%i h� 
chi�u theo m�u m�i. 

(�nh làm h� chi�u c�n ch�p chính di
n v�i n#n màu sáng �� ti
n cho 
vi
c in phun �nh; T� khai xin c�p h� chi�u c�n ghi rõ ràng các m�c, �&c bi
t 
chú ý ph�n n'i sinh, quê quán và h( tên cha m) vì �ây là ph�n thông tin l�u 
gi  lâu dài, nh�t quán theo h* s' ng��i mang h� chi�u). 

M(i chi ti�t xin liên h
 v�i s� �i
n tho	i: 030/ 53630104. 
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