CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
(Dùng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp, sửa đổi,
bổ sung Hộ Chiếu Phổ Thông hoặc cấp Giấy Thông Hành)
1. Họ và tên – chữ in hoa (Fullname in capital):.......................................................................................................................2. Giới tính (Sex):...........................
3. Sinh ngày (Date of birth):....../....../............. 4. Nơi sinh (Place of birth).......................................................................................................................................
5. Giấy CMND VN số (VN ID Number): .................................................. Ngày cấp (Issued date):....../....../............ Nơi cấp (Issued place):................................
6. Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (Home address in current country): ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................7. Số điện thoại (Phone number):................................................
8. Địa chỉ cư trú trong nước trước khi xuất cảnh (Home address in Vietnam before you went abroad):.........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
9. Địa chỉ nơi làm việc trong nước (Work address in Vietnam before you went abroad): ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
10. Cha đẻ (Father): Họ và tên (fullname): ................................................................................................................Sinh ngày (date of birth):....../....../................
Mẹ đẻ (Mother): Họ và tên (fullname): .................................................................................................................Sinh ngày (date of birth):....../....../................
Vợ/chồng (Spouse): Họ và tên (fullname): ..........................................................................................................Sinh ngày (date of birth):....../....../...............
Địa chỉ, số điện thoại người thân để liên lạc khi cần thiết (Address and phone number of relative in Vietnam): ......................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
11. Hộ chiếu được cấp lần gần nhất số (Latest VN Passport number): .................................................Cấp ngày (Issued date): ....../....../...................................
Cơ quan cấp (Authority): ...............................................
12. Nội dung đề nghị (Request Service) (*): ....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
13. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu nếu có (Dependent children under 14 year old in case you want to be issued in the same passport if
capable)
Họ và tên (fullname): ...........................................................................................................................................Giới tính (Sex): ..................................................
Sinh ngày (date of birth): ....../....../............ Nơi sinh (place of birth): ..............................................................................................................................................
14. Giấy tờ nộp kèm theo – bản sao (Attached document – copy document is accepted):
........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
I confirm that all above information is correct.
Ngày (date) ...... Tháng (month) ...... Năm (year) ............
Người đề nghị - Ký và ghi rõ họ tên (Applicant signature and fullname)

Ghi Chú (Notice):
(*): Ghi cụ thể theo nội dung thích hợp sau đây: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; Đề nghị cấp lại hộ chiếu (do mất / hết hạn / tách cấp riêng hộ chiếu cho con);
Đề nghị cấp đổi hộ chiếu; Đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh / Số CMND trong hộ chiếu; Đề nghị bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của
cha / mẹ; Đề nghị sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; Đề nghị cấp giấy thông hành để về nước – (Applicant write one of following service: Issuing passport
request; Re-Issuing passport request because current passport has been lost or expired or need to be splitted; Passport exchange request; Name change or
date of birth change or VN ID Number change request; Adding dependent child request; Place of birth change request; Laissez-passer request).
(**): Nộp 2 ảnh cỡ passport (Passport sized photo x 2)

