Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt
về Việt Nam
1. Thi hài, hài cốt, tro cốt có thể đưa về Việt Nam nếu người chết thuộc một
trong những trường hợp sau:
- Công dân Việt Nam có đăng ký thường trú tại Việt Nam;
- Người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi,
mẹ nuôi, chồng, vợ, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà
nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ruột của người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại,
bà ngoại) thường trú tại Việt Nam;
- Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
2. Người đề nghị cấp Giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
- 01 đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về nước theo mẫu số 01/ NG- LS;
- 01 bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người
chết;
- 01 bản chụp giấy tờ chứng minh thuộc diện nêu ở gạch đầu dòng thứ hai hoặc
gạch đầu dòng thứ ba đối với các trường hợp tương ứng;
- 01 bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của người đề
nghị;
- 01 bản chụp giấy chứng tử;
- 01 bản chụp giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài cấp (đối với thi hài); giấy chứng nhận khai quật và giấy
chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
cấp (đối với hài cốt); giấy chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt);
- 01 bản chụp Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về
chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS có xác nhận đồng ý
của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn của Việt Nam cấp hoặc cơ quan quản
lý nghĩa trang;
- 01 bản chụp đặt vé máy bay để đưa tro cốt về Việt Nam.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Trường hợp gửi qua bưu điện, thì cần có 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi địa
chỉ để gửi trả kết quả.
3. Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt được cấp miễn phí trong thời
gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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