
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC 

 

1. Đối tượng được cấp Giấy miễn thị thực 

 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;  

- Người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài; 

- Mang hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây 

gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 1 năm, có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam để 

thăm thân, giải quyết việc riêng.  

 

2. Đối tượng không được cấp Giấy miễn thị thực 

 

- Không đáp ứng các điều kiện để cấp giấy miễn thị thực. 

- Thuộc các trường hợp chưa được cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo 

quy định tại Điều 21 và Điều 28 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam. 

- Trường hợp trước đây đã được cấp giấy miễn thị thực nhưng nay không thuộc 

đối tượng được cấp giấy miễn thị thực, thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy miễn thị thực. 

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực lần đầu  

 

- 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu NA9) kèm theo 02 ảnh (01 

ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời hoặc đính kèm vào tờ khai) 

- Hộ chiếu nước ngoài (kèm theo 01 bản sao để lưu hồ sơ) còn giá trị ít nhất 01 

năm 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ 

chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cụ thể: Giấy khai sinh, 

giấy chứng nhận được thôi quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch 

Việt Nam, giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh 

quốc tịch Việt trước đây (giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu 

Việt Nam trước đây, thẻ cử tri...)  

- Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam thì nộp thêm bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh là vợ, 

chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt 

Nam (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận cha mẹ con, quyết 

định nuôi con nuôi hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con) 

- Phí cấp giấy miễn thị thực. Trường hợp gửi tiền mặt, thì đề nghị gửi bằng DHL 

Express và sử dụng phong bì Express Easy để tránh bị thất lạc 

- 01 phong bì DHL Express Easy ghi địa chỉ người nhận nếu muốn nhận kết quả 

qua đường bưu điện. 

 

  



4. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực do bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc 

điều chỉnh nội dung trong giấy miễn thị thực 

 

- 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu NA9) kèm theo 02 ảnh (01 

ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời hoặc đính kèm vào tờ khai) 

- Hộ chiếu nước ngoài (kèm theo 01 bản sao để lưu hồ sơ) còn giá trị ít nhất 01 

năm 

- Giấy miễn thị thực cũ, nếu bị mất phải có đơn báo mất 

- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung trong giấy miễn thị thực, thì 

nộp thêm bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực. 

- Phí cấp giấy miễn thị thực. Trường hợp gửi tiền mặt, thì đề nghị gửi bằng DHL 

Express và sử dụng phong bì Express Easy để tránh bị thất lạc 

- 01 phong bì DHL Express Easy và ghi địa chỉ người nhận nếu muốn nhận kết 

quả qua đường bưu điện. 

 

5. Trong mọi trường hợp, kể cả đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

Giấy miễn thị thực chỉ được cấp trên cơ sở ý kiến đồng ý của Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh Bộ Công an (Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/09/2015 của Chính phủ). 

Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 05 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ 

chiếu ít nhất 06 tháng. 

 

6. Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, được cấp chứng nhận 

tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới 06 

tháng thì được cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực.  

 

Trường hợp có nhu cầu ở lại quá 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại 

Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm 

trú, không quá 06 tháng tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi tạm trú. 

 


