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Hỏi: Người có quốc tịch Việt Nam 
được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Khoản  1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 
năm 2014 quy định: 

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao 
gồm người đang có quốc tịch Việt Nam 
cho đến ngày Luật này có hiệu lực và 
người có quốc tịch Việt Nam theo quy 
định của Luật Quốc tịch Việt Nam. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam 
theo quy định của pháp luật Việt Nam 
trước ngày Luật Quốc tịch Việt Nam năm 
2008 có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch 
Việt Nam. 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không 
có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam 
theo quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch 
Việt Nam năm 2008 thì đăng ký với cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để 
được xác định có quốc tịch Việt Nam và 
cấp Hộ chiếu Việt Nam. 

Hỏi: Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ 
Việt Nam có cha mẹ đều là công dân 
Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam 
không? 

Trả lời:  
Điều 15 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 

2008 quy định: Trẻ em sinh ra trong hoặc 
ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có 
cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có 
quốc tịch Việt Nam. 

 
 

Hỏi: Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra 
có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam 
được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Theo Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 

năm 2008 quy định quốc tịch của trẻ em khi 
sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt 
Nam như sau: 

1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh 
thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc 
mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là 
người không quốc tịch hoặc có mẹ là công 
dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có 
quốc tịch Việt Nam. 

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là 
công dân Việt Nam còn người kia là công 
dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, 
nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha 
mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho 
con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên 
lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa 
thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con 
thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam. 

Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào 
về điều kiện được nhập quốc tịch Việt 
Nam? 

Trả lời: 

 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 
2008, Điều 7, 8, 9 Nghị định số 
16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt 
Nam quy định điều kiện được nhập quốc 
tịch Việt Nam như sau: 
 



  

1. Công dân nước ngoài và người 
không quốc tịch đang thường trú ở Việt 
Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt 
Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt 
Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 
theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật 
Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong 
tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; 

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào 
cộng đồng Việt Nam; 

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 
năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập 
quốc tịch Việt Nam; 

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại 
Việt Nam. 

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam 
có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà 
không phải có các điều kiện quy định tại 
các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 19 Luật 
Quốc tịch Việt Nam năm 2008, nếu 
thuộc một trong những trường hợp sau 
đây: 

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc 
con đẻ của công dân Việt Nam; 
b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam: phải là người được tặng thưởng 
Huân chương, Huy chương, danh hiệu 
cao quý khác của Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam 
 

Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về 
công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý 
kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và 
quy định của pháp luật chuyên ngành. 

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam: phải là người có 
tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực 
khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ 
thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành 
được giải thưởng quốc tế, huân chương, 
huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức 
nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ 
quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về 
tài năng và có cơ sở cho thấy việc người 
được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng 
góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh 
vực nói trên của Việt Nam sau khi được 
nhập quốc tịch Việt Nam. 

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì 
phải thôi quốc tịch nước ngoài. Người xin 
nhập quốc tịch Việt Nam thuộc một trong 
các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, 
nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây 
thì được coi là trường hợp đặc biệt quy 
định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch 
Việt Nam năm 2008 và được trình Chủ 
tịch nước xem xét việc cho nhập quốc tịch 
Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch 
nước ngoài: 

a) Có đủ điều kiện nhập quốc tịch 
Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch 
Việt Nam. 

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 
Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ 
quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà 
nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

c) Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài 
của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam 
là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó. 

d) Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn 
đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị 
ảnh hưởng. 

đ) Không sử dụng quốc tịch nước 
ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; 
xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam 
phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do 
người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa 
chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho 
nhập quốc tịch Việt Nam. 

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam 
không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu 
việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia 
của Việt Nam. 
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Theo quy định tại Điều 20 Luật Quốc 
tịch Việt Nam năm 2008, Điều 10 Nghị 
định số 16/2020/NĐ-CP ngày 
03/02/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Quốc tịch Việt Nam: 

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam 
gồm có các giấy tờ sau đây: 

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt 
Nam; 

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu 
hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.  
Giấy tờ khác có giá trị thay thế Giấy 
khai sinh, Hộ chiếu đối với người 
không quốc tịch xin nhập quốc tịch 
Việt Nam là giấy tờ có thông tin về họ 
tên, ngày tháng năm sinh, có dán ảnh 
của người đó và đóng dấu của cơ quan 
có thẩm quyền hoặc giấy thông hành, 
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Bản sao 
Giấy khai sinh của người con chưa 
thành niên cùng nhập quốc tịch Việt 
Nam theo cha mẹ hoặc giấy tờ hợp lệ 
khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ 
con. Trường hợp chỉ người cha hoặc 
người mẹ nhập quốc tịch Việt Nam mà 
con chưa thành niên sinh sống cùng 
người đó nhập quốc tịch Việt Nam 
theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản 

 

thỏa thuận có đủ chữ ký của cha mẹ về 
việc xin nhập quốc tịch Việt Nam cho 
con. Văn bản thỏa thuận không phải 
chứng thực chữ ký; người đứng đơn xin 
nhập quốc tịch Việt Nam cho con phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác chữ 
ký của người kia. Trường hợp cha, mẹ 
đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự 
hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì 
văn bản thỏa thuận được thay thế bằng 
giấy tờ chứng minh cha, mẹ đã chết, bị 
mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân 
sự; 

c) Bản khai lý lịch; 

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối 
với thời gian người xin nhập quốc tịch 
Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý 
lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp đối với thời gian 
người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư 
trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp 
phải là phiếu được cấp không quá 90 
ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng 
Việt. Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng 
Việt của người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam là bản sao văn bằng, chứng chỉ để 
chứng minh người đó đã học bằng tiếng 
Việt tại Việt Nam như bản sao bằng tiến 
sĩ, 
 



  

bằng thạc sĩ, bằng cử nhân hoặc bằng 
tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp 
cao đẳng, trung cấp  (bao gồm bằng 
tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp 
hoặc trung cấp chuyên nghiệp); bằng 
tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
trung học cơ sở của Việt Nam; bản 
sao chứng chỉ tiếng Việt theo khung 
năng lực tiếng Việt dùng cho người 
nước ngoài do cơ sở giáo dục của 
Việt Nam cấp theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Trong trường 
hợp người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam không có giấy tờ chứng minh 
trình độ tiếng Việt thì Sở Tư pháp tổ 
chức kiểm tra, phỏng vấn về khả năng 
nghe, nói, đọc viết tiếng Việt của 
người đó bảo đảm đáp ứng quy định 
tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 
16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 
Chính phủ. Thành phần tham gia 
phỏng vấn có đại diện của Sở Tư 
pháp và Sở Giáo dục đào tạo. Kết quả 
kiểm tra, phỏng vấn phải được lập 
thành văn bản. Những người trực tiếp 
kiểm tra, phỏng vấn chịu trách nhiệm 
về kết quả kiểm tra, phỏng vấn và ý 
kiến đề xuất của mình; 

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, 
thời gian thường trú ở Việt Nam; 

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm 
cuộc sống ở Việt Nam. Giấy tờ chứng 
minh khả năng bảo đảm cuộc sống tại 
Việt Nam của người xin nhập quốc 
tịch Việt Nam gồm một trong các 
giấy tờ sau: giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu tài sản; giấy tờ do cơ 
quan, tổ chức nơi người đó làm việc 
xác nhận về mức lương hoặc thu 
nhập; giấy tờ bảo lãnh của tổ chức, cá 
nhân tại Việt Nam; giấy xác nhận của 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
nơi thường trú về tình trạng nhà ở, 
công việc, thu nhập của người xin 
nhập quốc tịch Việt Nam. 

2. Những người được miễn một số 
điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam 
quy định tại khoản 2 Điều 19 
của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 
2008 thì được miễn các giấy tờ tương 
ứng với điều kiện được miễn, phải 
nộp giấy tờ sau:  

 

 

   a) Trường hợp có vợ, chồng là công 
dân Việt Nam thì nộp bản sao Giấy 
chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân; nếu có cha, mẹ, con 
là công dân Việt Nam thì nộp bản sao 
Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác 
chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; 

b) Người có công lao đặc biệt đóng 
góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam hoặc việc nhập quốc 
tịch Việt Nam của họ là có lợi cho Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thì nộp giấy tờ chứng minh thuộc 
trường hợp tương ứng. 

3. Người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước 
ngoài thuộc trường hợp đặc 
biệt quy định tại Điều 9 của Nghị định 
số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 
Chính phủ phải có giấy tờ 
chứng minh đủ điều kiện nhập quốc tịch 
Việt Nam quy định tại 
khoản 1 Điều 9, giấy tờ do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước 
ngoài cấp để chứng minh điều kiện quy 
định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 9 và bản 
cam kết của người đó về nội dung quy 
định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định 
này. 

4. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam 
phải lập thành 3 bộ, được lưu trữ tại Văn 
phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và cơ 
quan thụ lý hồ sơ. 
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Hưng Yên, năm 2022 
 

        I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC               
GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XIN NHẬP 
QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

 
Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam 

năm 2008, Điều 11 Nghị định số 
16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Quốc 
tịch Việt Nam quy định trình tự, thủ 
tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch 
Việt Nam như sau: 

1. Người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư 
trú. Trong trường hợp hồ sơ không có 
đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 
Điều 20 của Luật Quốc tịch Việt Nam 
năm 2008 hoặc không hợp lệ thì Sở Tư 
pháp thông báo ngay để người xin 
nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ.  

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 
pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi chung là cấp 
tỉnh) xác minh về nhân thân của người 
xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, 

cơ quan Công an cấp tỉnh có trách 
nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở 
Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư 
pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ 
trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt 
Nam. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được kết quả xác minh, Sở 
Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề nghị của Sở Tư 
pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận 
và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. 
3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có 
trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ: 
- Nếu xét thấy hồ sơ xin nhập quốc 
tịch Việt Nam chưa đầy đủ, người xin 
nhập quốc tịch chưa đáp ứng đủ điều 
kiện nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư 
pháp có văn bản thông báo cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi cho Sở Tư 
pháp để hướng dẫn người xin nhập 
quốc tịch bổ sung hồ sơ và hoàn thiện 
đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được thông 
báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp có  
 



  

văn bản hướng dẫn người xin 
nhập quốc tịch bổ sung hồ sơ và hoàn 
thiện đủ điều kiện. Trong thời hạn 9 
tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp có văn 
bản thông báo mà người xin nhập 
quốc tịch Việt Nam không bổ sung 
được hồ sơ, không hoàn thiện đủ điều 
kiện hoặc không nộp văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền nước ngoài cho 
thôi quốc tịch nước ngoài, thì được 
coi là người đó không tiếp tục xin 
nhập quốc tịch Việt Nam và Bộ Tư 
pháp trả lại hồ sơ. Thời hạn 9 tháng 
không tính vào thời hạn giải quyết hồ 
sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 21 
Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. 

- Nếu xét thấy có đủ điều kiện 
nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi 
thông báo bằng văn bản cho người 
xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm 
thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, 
trừ trường hợp người xin nhập quốc 
tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước 
ngoài hoặc là người không quốc tịch. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc 
tịch nước ngoài của người xin nhập 
quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng  

 

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trình Chủ tịch nước xem 
xét, quyết định. 

Trường hợp người xin nhập quốc 
tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước 
ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt 
Nam là người không quốc tịch thì 
trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách 
nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy 
người xin nhập quốc tịch Việt Nam có 
đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt 
Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trình Chủ tịch nước xem xét, quyết 
định. Đối với trường hợp xin nhập 
quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ 
quốc tịch nước ngoài mà không có đủ 
giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp 
đặc biệt theo quy định tại các khoản 2, 
3, 4 và 5 Điều 9 của Nghị định số 
16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 
Chính phủ, Bộ Tư pháp có văn bản 
thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh để yêu cầu người đó tiến hành thôi 
quốc tịch nước ngoài. 

Khi xem xét hồ sơ xin nhập quốc 
tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc 
tịch  

nước ngoài thuộc trường hợp đặc 
biệt quy định tại Điều 9 của Nghị định 
số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 
Chính phủ, nếu thấy hồ sơ phức tạp 
hoặc liên quan đến an ninh chính trị, Bộ 
Tư pháp lấy ý kiến của bộ, ngành liên 
quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết 
định. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, 
quyết định. 

 
II. TRAO QUYẾT ĐỊNH 

CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT 
NAM 

Theo quy định tại Điều 12 Nghị 
định số 16/2020/NĐ-CP ngày 
03/02/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Quốc tịch Việt Nam: Sau khi nhận 
được Quyết định của Chủ tịch nước cho 
nhập quốc tịch Việt Nam gửi kèm thông 
báo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Lễ 
trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt 
Nam cho người được nhập quốc tịch 
Việt Nam theo nghi thức trang trọng, ý 
nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế ở 
địa phương. 

 



  

UBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞ TƯ PHÁP 

 
 
 
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA  
PHÁP LUẬT VỀ TRỞ LẠI 
QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

 
(Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 
2008; Nghị định số 16/2020/NĐ-CP 

ngày 03/02/2020 của Chính phủ)   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Hưng Yên, năm 2022 
 

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC 
TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

1. Người đã mất quốc tịch Việt Nam 
theo quy định tại Điều 26 của Luật Quốc 
tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch 
Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch 
Việt Nam, nếu thuộc một trong những 
trường hợp sau đây: 

a) Xin hồi hương về Việt Nam; 
b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc 

con đẻ là công dân Việt Nam; 
c) Có công lao đặc biệt đóng góp 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam; 

d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; 

đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam; 
e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để 

nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không 
được nhập quốc tịch nước ngoài. 

2. Người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam không được trở lại quốc tịch Việt 
Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi 
ích quốc gia của Việt Nam. 

3. Trường hợp người bị tước quốc 
tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam thì phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày 
bị tước quốc tịch mới được xem xét cho 
trở lại quốc tịch Việt Nam. 

4. Người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước 
đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong 
Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 

5. Người được trở lại quốc tịch Việt 
Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, 
trừ những người sau đây, trong trường hợp 

đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho 
phép: 

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc 
con đẻ của công dân Việt Nam; 

b) Có công lao đặc biệt đóng góp 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam; 

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam thuộc một trong các trường hợp quy 
định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch 
Việt Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện sau đây thì được coi là trường hợp 
đặc biệt để trình Chủ tịch nước xem xét 
việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam mà 
không phải thôi quốc tịch nước ngoài: 

Có đủ điều kiện trở lại quốc tịch 
Việt Nam theo quy định của Luật Quốc 
tịch Việt Nam. 

Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài 
của người đó khi trở lại quốc tịch Việt 
Nam là phù hợp với pháp luật của nước 
ngoài đó. 

Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn 
đến quyền lợi của người đó ở nước có 
quốc tịch bị ảnh hưởng. 

Không sử dụng quốc tịch nước 
ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá 
nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
(Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Điều 14 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP) 
 



  
II. HỒ SƠ XIN TRỞ LẠI QUỐC 

TỊCH VIỆT NAM 
Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam 

gồm có các giấy tờ sau đây: 
a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt 

Nam; 
b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu 

hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; 
c) Bản khai lý lịch; 
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với 
thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư 
pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cấp đối với thời gian người xin trở 
lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước 
ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu 
được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày 
nộp hồ sơ; 

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở 
lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc 
tịch Việt Nam; 

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 
trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định 
tại khoản 1 Điều 23 của Luật Quốc tịch 
Việt Nam. 

(Khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch      
Việt Nam năm 2008) 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI 
QUYẾT HỒ SƠ XIN TRỞ LẠI QUỐC 
TỊCH VIỆT NAM 

1. Người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ 
cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở 
nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường 
hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy 
định tại Điều 24 của Luật Quốc tịch       

Việt Nam hoặc không hợp lệ thì cơ qua tiếp 
nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở 
lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ. 

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp 
tỉnh xác minh về nhân thân của người xin 
trở lại quốc tịch Việt Nam. 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan 
Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh 
và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời 
gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm 
tra giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch 
Việt Nam.Trong thời hạn 5 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở 
Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách 
nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý 
kiến gửi Bộ Tư pháp. 

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra 
và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về 
việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam về Bộ 
Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp. 

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư 
pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân 
thân của người xin trở lại quốc tịch Việt 
Nam.  
 

4. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp 
có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét 
thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam 
có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt 
Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho 
người đó để làm thủ tục xin thôi quốc tịch 
nước ngoài, trừ trường hợp người xin trở lại 
quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước 
ngoài hoặc là người không quốc tịch. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được giấy xác nhận thôi quốc 
tịch nước ngoài của người xin trở lại quốc 
tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch 
nước xem xét, quyết định. 

Trường hợp người xin trở lại quốc 
tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, 
người xin trở lại quốc tịch Việt Nam là 
người không quốc tịch thì trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra 
lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại 
quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được 
trở lại quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem 
xét, quyết định. 

5. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 

(Điều 25 Luật Quốc tịch Việt Nam 
 năm 2008) 
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I. CĂN CỨ THÔI QUỐC TỊCH 
VIỆT NAM 

1. Công dân Việt Nam có đơn xin 
thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc 
tịch nước ngoài thì có thể được thôi 
quốc tịch Việt Nam. 

2. Người xin thôi quốc tịch Việt 
Nam chưa được thôi quốc tịch Việt 
Nam, nếu thuộc một trong những 
trường hợp sau đây: 

a) Đang nợ thuế đối với Nhà nước 
hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với 
cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt 
Nam; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; 

c) Đang chấp hành bản án, quyết 
định của Toà án Việt Nam; 

d) Đang bị tạm giam để chờ thi hành 
án; 

đ) Đang chấp hành quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 
vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, 
trường giáo dưỡng. 

3. Người xin thôi quốc tịch Việt 
Nam không được thôi quốc tịch Việt 
Nam, nếu việc đó làm phương hại đến 
lợi ích quốc gia của Việt Nam. 

4. Cán bộ, công chức và những 
người đang phục vụ trong lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam không được 
thôi quốc tịch Việt Nam. 

(Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam 
năm 2008) 

II. HỒ SƠ XIN THÔI QUỐC TỊCH 
VIỆT NAM 

1. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam  
bao gồm: 
a) Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam; 
b) Bản khai lý lịch; 
c) Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy 

chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác 
quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch 
Việt Nam; 

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý 
lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không 
quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; 

đ) Giấy tờ xác nhận về việc người đó 
đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước 
ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó 
không quy định về việc cấp giấy này; 

e) Giấy xác nhận không nợ thuế do 
Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt 
Nam cư trú cấp; 

g) Đối với người trước đây là cán bộ, 
công chức, viên chức hoặc phục vụ trong 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã 
nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục 
viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp 
giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra 
quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc 
giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi 
quốc tịch Việt Nam của người đó không 
phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam. 
 



  

2. Trường hợp công dân Việt Nam 
không thường trú ở trong nước thì không 
phải nộp các giấy tờ quy định tại các điểm 
d, e và g khoản 1 Điều này. 

(Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam      
năm 2008) 

        III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI 
QUYẾT HỒ SƠ XIN THÔI QUỐC 
TỊCH VIỆT NAM 

1. Người xin thôi quốc tịch Việt Nam 
nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho 
Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước 
ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp 
hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy 
định tại Điều 28 của Luật Quốc tịch Việt 
Nam hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin 
thôi quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ. 

2. Trường hợp người xin thôi quốc 
tịch Việt Nam cư trú ở trong nước thì 
trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách 
nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi 
quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết 
hoặc báo điện tử ở địa phương trong ba số 
liên tiếp và gửi đăng trên Trang thông tin 
điện tử của Bộ Tư pháp; trường hợp người 
xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước 
ngoài thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách 
nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi 
quốc tịch Việt Nam  

 

trên Trang thông tin điện tử của mình. 
Thông báo trên Trang thông tin điện 

tử phải được lưu giữ trên đó trong thời 
gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày đăng 
thông báo.  

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 
gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp 
tỉnh xác minh về nhân thân của người xin 
thôi quốc tịch Việt Nam. 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ 
quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác 
minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. 
Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến 
hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin thôi 
quốc tịch Việt Nam. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư 
pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý 
kiến gửi Bộ Tư pháp. 

4. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm 
thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến 
đề xuất về việc xin thôi quốc tịch Việt 
Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ 
Tư pháp. 

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư 
pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về  

 

Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp. 
Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư 

pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân 
thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam. 

5. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp 
có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét 
thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam có 
đủ điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam 
thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ 
tịch nước xem xét, quyết định. 

6. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 

(Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam   
năm 2008) 

 
IV. MIỄN THỦ TỤC XÁC MINH 

VỀ NHÂN THÂN 
Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của 

những người thuộc một trong các trường 
hợp sau đây không phải qua thủ tục xác 
minh về nhân thân: 

1. Người dưới 14 tuổi; 
2. Người sinh ra và định cư ở nước 

ngoài; 
3. Người đã định cư ở nước ngoài từ 10 

năm trở lên; 
4. Người đã được xuất cảnh theo diện 

đoàn tụ gia đình. 
(Điều 30 Luật Quốc tịch Việt Nam   

năm 2008) 
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Hưng Yên, năm 2022 
 

I. CĂN CỨ TƯỚC QUỐC TỊCH 
VIỆT NAM 

1. Công dân Việt Nam cư trú ở nước 
ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, 
nếu có hành vi gây phương hại nghiêm 
trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Người đã nhập quốc tịch Việt Nam 
theo quy định tại Điều 19 của Luật Quốc 
tịch Việt Nam dù cư trú ở trong hoặc 
ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị 
tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

(Điều 31 Luật Quốc tịch Việt Nam    
năm 2008) 

 
II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TƯỚC 

QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố 
cáo về hành vi quy định tại khoản 1 Điều 
31 của Luật Quốc tịch Việt Nam, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xác 
minh, nếu có đầy đủ căn cứ thì lập hồ sơ 
kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch 
Việt Nam của người có hành vi đó. 

Tòa án đã xét xử đối với bị cáo có 
hành vi quy định tại khoản 1 Điều 31 
của Luật Quốc tịch Việt Nam lập hồ sơ 
kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch 
Việt Nam của người có hành vi đó.  
 

2. Hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Việt 
Nam được gửi đến Bộ Tư pháp. Trong 
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài hoặc của Tòa án, Bộ Tư pháp có 
trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Công 
an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác 
có liên quan thẩm tra hồ sơ kiến nghị tước 
quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, 
quyết định. 

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 

(Điều 32 Luật Quốc tịch Việt Nam      
năm 2008) 

 

III. HỒ SƠ KIẾN NGHỊ TƯỚC 
QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

1. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Cơ quan đại diện kiến nghị tước 
quốc tịch Việt Nam của người có hành vi 
quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Quốc 
tịch Việt Nam thì hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản kiến nghị của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh hoặc Cơ quan đại diện về 
việc tước quốc tịch Việt Nam; 

b) Hồ sơ, tài liệu điều tra, xác minh, 
kết luận của cơ quan có thẩm quyền về 
hành vi vi phạm của người bị đề nghị 
tước quốc tịch Việt Nam; 



  

c) Đơn, thư tố cáo người bị đề nghị 
tước quốc tịch Việt Nam, nếu có. 

2. Trường hợp Tòa án đã xét xử bị 
cáo có hành vi quy định khoản 1 Điều 
31 Luật Quốc tịch Việt Nam kiến nghị 
tước quốc tịch Việt Nam của người đó 
thì hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản kiến nghị của Tòa án về 
việc tước quốc tịch Việt Nam;  

b) Bản án đã có hiệu lực pháp luật 
và các tài liệu có liên quan. 

(Điều 22 Nghị định 16/2020/NĐ-CP) 

  

IV. CĂN CỨ HỦY BỎ QUYẾT 
ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC TỊCH 
VIỆT NAM 

1. Người đã nhập quốc tịch Việt 
Nam theo quy định tại Điều 19 của 
Luật này, dù cư trú ở trong hoặc ngoài 
lãnh thổ Việt Nam mà cố ý khai báo 
không đúng sự thật hoặc giả mạo giấy 
tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì 
Quyết định cho nhập quốc tịch Việt 
Nam có thể bị hủy bỏ, nếu được cấp 
chưa quá 5 năm. 

2. Việc hủy bỏ Quyết định cho nhập 
quốc tịch Việt Nam của vợ hoặc chồng 
không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam 
của người kia. 

(Điều 33 Luật Quốc tịch Việt Nam     
năm 2008) 

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỦY 
BỎ QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP 
QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố 
cáo về hành vi quy định tại khoản 1 Điều  
33 của Luật Quốc tịch Việt Nam, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác 
minh, nếu có đầy đủ căn cứ thì lập hồ sơ 
kiến nghị Chủ tịch nước hủy bỏ Quyết 
định cho nhập quốc tịch Việt Nam của 
người có hành vi đó. 

Tòa án đã xét xử đối với bị cáo có 
hành vi quy định tại khoản 1 Điều 33 
của Luật này lập hồ sơ kiến nghị Chủ 
tịch nước hủy bỏ Quyết định cho nhập 
quốc tịch Việt Nam của người có hành 
vi đó. 

2. Hồ sơ kiến nghị về việc hủy bỏ 
Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam 
được gửi đến Bộ Tư pháp. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ kiến nghị của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc của Tòa án, Bộ 
Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ 
kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập 
quốc tịch Việt Nam và báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước 
xem xét, quyết định. 

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định. 

(Điều 34 Luật Quốc tịch Việt Nam 
năm 2008) 

 

VI. HỒ SƠ KIẾN NGHỊ HỦY BỎ 
QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC 
TỊCH VIỆT NAM 

1. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh kiến nghị hủy bỏ Quyết định 
cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 
người có hành vi quy định tại khoản 1 
Điều 33 Luật Quốc tịch Việt Nam thì hồ 
sơ gồm có: 

a) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh kiến nghị hủy bỏ Quyết định cho 
nhập quốc tịch Việt Nam; 

b) Hồ sơ, tài liệu điều tra, xác minh, 
kết luận của cơ quan có thẩm quyền về 
hành vi vi phạm của người bị đề nghị 
hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch 
Việt Nam; 

c) Đơn, thư tố cáo người bị đề nghị 
hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch 
Việt Nam, nếu có. 

2. Trường hợp Tòa án đã xét xử bị 
cáo có hành vi quy định tại khoản 1 
Điều 33 Luật Quốc tịch Việt Nam kiến 
nghị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc 
tịch Việt Nam đối với người đó thì hồ sơ 
gồm có: 

a) Văn bản kiến nghị của Tòa án về 
việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc 
tịch Việt Nam; 

b) Bản án đã có hiệu lực pháp luật và 
các tài liệu có liên quan. 

(Điều 23 Nghị định 16/2020/NĐ-CP) 
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I. CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI 
CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC 
NGOÀI 

1. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, người nước ngoài thường trú ở 
nước cùng là thành viên của điều ước 
quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, người nước ngoài thường trú ở 
nước ngoài được nhận con nuôi đích 
danh trong các trường hợp sau đây: 

a) Là cha dượng, mẹ kế của người 
được nhận làm con nuôi; 

b) Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của 
người được nhận làm con nuôi; 

c) Có con nuôi là anh, chị, em ruột 
của trẻ em được nhận làm con nuôi; 

d) Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm 
HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo 
khác làm con nuôi; 

đ) Là người nước ngoài đang làm 
việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian 
ít nhất là 01 năm. 

3. Công dân Việt Nam thường trú ở 
trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm 
con nuôi. 

4. Người nước ngoài thường trú ở 
Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam. 
(Điều 28 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 

 
II. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI 

NHẬN CON NUÔI 
1. Người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, người nước ngoài thường trú ở  

nước ngoài nhận người Việt Nam làm con 
nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy 
định của pháp luật nước nơi người đó 
thường trú và quy định tại Điều 14 của 
Luật này. (Quy định tại Điều 14: 1. Người 
nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện 
sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự 
đầy đủ; b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở 
lên; c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, 
chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dục con nuôi; d) Có tư cách 
đạo đức tốt. 2. Những người sau đây 
không được nhận con nuôi: a) Đang bị 
hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với 
con chưa thành niên; b) Đang chấp hành 
quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo 
dục, cơ sở chữa bệnh; c) Đang chấp hành 
hình phạt tù; d) Chưa được xóa án tích về 
một trong các tội cố ý xâm phạm tính 
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 
người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông 
bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có 
công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi 
phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, 
chiếm đoạt trẻ em. 3. Trường hợp cha 
dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận 
con riêng của chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm 
con nuôi thì không áp dụng quy định tại 
điểm b và điểm c khoản 1 điều này.) 

2. Công dân Việt Nam nhận người 
nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các 
điều kiện theo quy định tại điều 14 của 
Luật Nuôi con nuôi và pháp luật của nước  



  
nơi người được nhận làm con nuôi 
thường trú. 
(Điều 29 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 

 
III. HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ 

GIẤY TỜ, TÀI LIỆU 
Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ của người 

nhận con nuôi, hồ sơ của tổ chức con 
nuôi nước ngoài do cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác 
nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự khi 
sử dụng ở Việt Nam, trừ trường hợp 
được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo 
điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 
theo nguyên tắc có đi có lại. 
(Điều 30 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 

 
IV. HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN 

CON NUÔI 
1. Hồ sơ của người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, người nước ngoài thường 
trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam 
làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu 
sau đây: 

a) Đơn xin nhận con nuôi; 
b) Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có 

giá trị thay thế; 
c) Văn bản cho phép được nhận con 

nuôi ở Việt Nam; 
d) Bản điều tra về tâm lý, gia đình; 
đ) Văn bản xác nhận tình trạng sức 

khỏe; 
e) Văn bản xác nhận thu nhập và tài 

sản; 
g) Phiếu lý lịch tư pháp; 

 

h) Văn bản xác nhận tình trạng hôn 
nhân; 

i) Tài liệu chứng minh thuộc trường 
hợp được xin đích danh quy định tại 
khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi. 

2. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại 
điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 điều 
này do cơ quan có thẩm quyền của nước 
nơi người nhận con nuôi thường trú lập, 
cấp hoặc xác nhận. 

3. Hồ sơ của người nhận con nuôi 
được lập thành 02 bộ và nộp cho Bộ Tư 
pháp thông qua cơ quan trung ương về 
nuôi con nuôi của nước nơi người nhận 
con nuôi thường trú; trường hợp nhận 
con nuôi đích danh quy định tại khoản 2 
Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi thì 
người nhận con nuôi có thể trực tiếp nộp 
hồ sơ cho Bộ Tư pháp. 
(Điều 31 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 
 

V. HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC 
GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI 
NƯỚC NGOÀI 

1. Hồ sơ của người được giới thiệu 
làm con nuôi nước ngoài gồm có: 

a) Các giấy tờ, tài liệu quy định tại 
khoản 1 Điều 18 của Luật Nuôi con 
nuôi; 

b) Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói 
quen đáng lưu ý của trẻ em; 

c) Tài liệu chứng minh đã thực hiện 
việc tìm gia đình thay thế trong nước 
cho trẻ em theo quy định tại khoản 2 điều 
15 của Luật Nuôi con nuôi nhưng 
không thành. 
 

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này 
được lập thành 03 bộ và nộp cho Sở Tư 
pháp nơi người được giới thiệu làm con 
nuôi thường trú. 

3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập 
hồ sơ của người được giới thiệu làm con 
nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng 
lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm 
con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng. 
(Điều 32 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 

  
VI. TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, 

XÁC MINH HỒ SƠ VÀ XÁC NHẬN 
TRẺ EM CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC 
LÀM CON NUÔI 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra 
hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những 
người quy định tại điều 21 của Luật Nuôi 
con nuôi trong thời hạn 20 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc lấy ý 
kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký 
hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi cần được 
xác minh thì Sở Tư pháp đề nghị Công an 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác 
minh; cơ quan công an có trách nhiệm xác 
minh và trả lời bằng văn bản trong thời 
hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề 
nghị của Sở Tư pháp. 

2. Sau khi kiểm tra, xác minh theo quy 
định tại khoản 1 điều này, nếu thấy trẻ em 
có đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước 
ngoài thì Sở Tư pháp xác nhận và gửi Bộ 
Tư pháp. 
(Điều 33 Luật Nuôi con nuôi năm 2010) 
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Hỏi: Căn cứ để giới thiệu trẻ em 
làm con nuôi người nước ngoài được 
quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 35 Luật Nuôi con nuôi năm 

2010 quy định việc giới thiệu trẻ em làm 
con nuôi người nước ngoài được thực 
hiện vì lợi ích của trẻ em, có tính đến lợi 
ích của người nhận con nuôi trên cơ sở 
bảo đảm những yêu cầu cơ bản sau đây: 

1. Đặc điểm, sở thích, thói quen đáng 
lưu ý của trẻ em; 

2. Khả năng hòa nhập và phát triển 
của trẻ em; 

3. Điều kiện kinh tế, môi trường gia 
đình, xã hội và nguyện vọng của người 
nhận con nuôi. 

Hỏi: Trình tự giới thiệu trẻ em làm 
con nuôi người nước ngoài được quy 
định như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 36 Luật Nuôi con nuôi năm 

2010 quy định về trình tự giới thiệu trẻ 
em làm con nuôi như sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của người nhận con 
nuôi, Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ 
em làm con nuôi trên cơ sở bảo đảm các 
căn cứ quy định tại Điều 35 của Luật 
này và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, 
nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý thì 
thông báo cho Sở Tư pháp để làm thủ tục 

chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp; trường 
hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

Trước khi Sở Tư pháp xem xét, giới 
thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài, nếu 
có người trong nước nhận trẻ em làm con 
nuôi thì người đó liên hệ với Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để xem 
xét, giải quyết; nếu việc nhận con nuôi đã 
hoàn thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã 
báo cáo Sở Tư pháp để chấm dứt việc giới 
thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được báo cáo kết quả giới thiệu trẻ 
em làm con nuôi, Bộ Tư pháp kiểm tra 
việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi, nếu 
hợp lệ thì lập bản đánh giá việc trẻ em 
Việt Nam đủ điều kiện được làm con nuôi 
nước ngoài và thông báo cho cơ quan có 
thẩm quyền của nước nơi người nhận con 
nuôi thường trú. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bản của cơ quan có thẩm 
quyền của nước nơi người nhận con nuôi 
thường trú thông báo về sự đồng ý của 
người nhận con nuôi đối với trẻ em được 
giới thiệu, xác nhận trẻ em sẽ được nhập 
cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em 
được nhận làm con nuôi, Bộ Tư pháp 
thông báo cho Sở Tư pháp. 

Người nhận con nuôi không được có 



  

bất kỳ sự tiếp xúc nào với cha mẹ, người 
giám hộ hoặc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em 
trước khi nhận được thông báo giới thiệu 
trẻ em làm con nuôi, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi 
con nuôi. 

4. Trường hợp người nhận con nuôi từ 
chối nhận trẻ em được giới thiệu làm con 
nuôi mà không có lý do chính đáng thì 
việc giải quyết hồ sơ xin nhận con nuôi 
của người đó chấm dứt. 

Hỏi: Người nhận con nuôi và trẻ em 
được nhận làm con nuôi hiện nay đều 
đang tạm trú ở nước ngoài, vậy Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi thường trú 
của người nhận con nuôi hoặc của trẻ 
em được nhận làm con nuôi có thẩm 
quyền đăng ký việc nuôi con nuôi 
không? 

Trả lời: 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của 

Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Cơ quan 
đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc 
nuôi con nuôi của công dân Việt Nam 
tạm trú ở nước ngoài. Trong trường hợp 
này, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
nhận con nuôi và người được nhận làm 
con nuôi có hộ khẩu thường trú không có 
thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. 

Hỏi: Ủy ban nhân dân cấp xã có 
thẩm quyền đăng ký việc nuôi con 
nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau 
trong đó một bên đang định cư ở nước 
ngoài không? 

 

Trả lời: 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 

của Luật Nuôi con nuôi năm 2010, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 
thuộc trường hợp nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài. Do đó, cơ quan có thẩm 
quyền quyết định việc nuôi con nuôi là 
UBND cấp tỉnh nơi thường trú của 
người được nhận làm con nuôi. 

Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của 
Luật Cư trú, nơi thường trú là nơi công 
dân sinh sống thường xuyên, ổn định, 
không có thời hạn tại một chỗ ở nhất 
định và đã đăng ký thường trú. Như vậy, 
nếu một người chỉ đăng ký thường trú 
nhưng không thường xuyên sinh sống tại 
nơi đăng ký thường trú mà sinh sống 
thường xuyên ở nước ngoài thì không 
được coi là công dân Việt Nam thường 
trú trong nước. 

Hỏi: Việc ghi vào Sổ đăng ký nuôi 
con nuôi việc nuôi con nuôi đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài được pháp luật quy 
định như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 30 Nghị định số 24/2019/NĐ-

CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết hành một số 
điều của Luật Nuôi con nuôi quy định 
việc ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi 
việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
như sau: 

1. Việc nuôi con nuôi giữa công dân 
Việt Nam với nhau hoặc giữa công dân 
Việt Nam với người nước ngoài đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài thì được ghi vào Sổ đăng ký 
nuôi con nuôi trong các trường hợp sau: 

a) Việc nuôi con nuôi đã được giải 
quyết theo quy định của điều ước quốc tế 
mà Việt Nam và nước nơi giải quyết việc 
nuôi con nuôi cùng là thành viên; 

b) Việc nuôi con nuôi đã được giải 
quyết theo quy định pháp luật của nước 
ngoài, trừ trường hợp vi phạm những 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Thẩm quyền, thủ tục ghi vào Sổ 
đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi 
đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Đối với trường hợp nuôi con nuôi được 
giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 
1 Điều này, thì ngoài các giấy tờ quy định 
tại khoản 1 Điều 49 của Luật Hộ tịch, hồ 
sơ còn phải có văn bản chứng nhận việc 
nuôi con nuôi đã được thực hiện phù hợp 
với điều ước quốc tế của cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài. 

3. Cục Con nuôi đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Tư pháp danh 
sách các nước có quan hệ hợp tác với Việt 
Nam theo điều ước quốc tế về nuôi con 
nuôi.” 

 



Hỏi: Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài có được sở hữu nhà ở 
Việt Nam hay không? 

Trả lời: 
Điều 7 Luật Nhà ở năm 2014 quy 

định đối tượng được sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam gồm: 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trong nước. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. 

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy 
định tại khoản 1 Điều 159 của Luật 
Nhà ở. 

Hỏi: Điều kiện được công nhận 
quyền sở hữu nhà và giấy tờ chứng 
minh quyền sở hữu nhà đối với 
người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Theo quy định tại Điều 8 Luật Nhà 

ở năm 2014 điều kiện được công 
nhận quyền sở hữu nhà đối với người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài thì 
phải được phép nhập cảnh vào Việt 
Nam; có nhà ở hợp pháp thông qua 
hình thức mua, thuê mua nhà ở 
thương mại của doanh nghiệp, hợp 
tác xã kinh doanh bất động sản; mua, 
nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế 
nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 
trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở  
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thương mại được phép bán nền để tự tổ 
chức xây dựng nhà ở theo quy định của 
pháp luật. 

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 
nhà đối với người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài được quy định tại khoản 2 
Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Nhà ở như sau: Đối với 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
thì phải có giấy tờ theo quy định sau 
đây: 

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt 
Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản 
lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ 
chiếu; 

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước 
ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản 
lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ 
chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh 
còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ 
xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở 
Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người 
Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ 
khác theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. 



  

Hỏi: Việc cấp Giấy chứng nhận 
cho chủ sở hữu nhà ở đối với người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được 
quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 6 Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Nhà ở quy định 
việc cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở 
hữu nhà ở, trong đó có người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài như sau: 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài có giấy tờ chứng minh tạo lập 
nhà ở hợp pháp (tuân thủ điều kiện và 
hình thức) theo quy định của Luật Nhà 
ở, pháp luật kinh doanh bất động sản 
và pháp luật có liên quan (bao gồm cả 
nhà ở được đầu tư xây dựng theo quy 
hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt trong các dự án quy 
định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà 
ở) và có giấy tờ chứng minh đối tượng 
được sở hữu nhà ở theo quy định tại 
Điều 5 của Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP thì được Nhà nước cấp Giấy chứng 
nhận đối với nhà ở đó. 

Đối với người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài nếu không được nhập cảnh 
vào Việt Nam mà được tặng cho hoặc  

được thừa kế nhà ở tại Việt Nam thì 
không được công nhận quyền sở hữu 
nhà ở mà phải thực hiện quy định tại 
các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 78 của 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, cụ thể: 

- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức 
khác đang cư trú, hoạt động tại Việt 
Nam bán hoặc tặng cho nhà ở. 

- Việc bán, tặng cho nhà ở được 
thực hiện khi có các giấy tờ theo quy 
định sau đây: 

+ Có hợp đồng tặng cho, giấy tờ về 
thừa kế nhà ở được lập theo quy định 
của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân 
sự của Việt Nam; 

+ Có giấy tờ chứng minh quyền sở 
hữu nhà ở của bên tặng cho, bên để 
thừa kế theo quy định của Luật Nhà ở 
và Điều 72 của Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP (chứng minh điều 
kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với 
trường hợp không bắt buộc phải có 
Giấy chứng nhận); 

+ Có văn bản ủy quyền bán hoặc 
tặng cho nhà ở được lập theo quy định 
của pháp luật dân sự nếu ủy quyền cho 
người khác bán, tặng cho nhà ở. 

- Trình tự, thủ tục mua bán, tặng cho 
nhà ở được thực hiện theo quy định 
của Luật Nhà ở và Nghị định 
99/2015/NĐ-CP. 

- Trường hợp trong số đối tượng 
được thừa kế nhà ở có cả người thuộc 
diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
và người không thuộc diện được sở 
hữu nhà ở tại Việt Nam thì các bên 
được thừa kế phải thống nhất phân 
chia tài sản nhà ở này theo một trong 
các trường hợp sau đây: 

+ Các bên thống nhất đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận đối với nhà ở đó cho người thuộc 
diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

+ Các bên thống nhất thực hiện tặng 
cho hoặc bán nhà ở này cho đối tượng 
thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt 
Nam để hưởng giá trị. 

… 

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về đất 
đai; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
có trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận cho người mua, thuê mua 
nhà ở; trường hợp người mua, thuê 
mua nhà ở tự nguyện làm thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận thì chủ đầu tư phải 
cung cấp hồ sơ và các giấy tờ pháp lý 
có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê 
mua cho người mua, thuê mua nhà ở. 
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I. QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU 
NHÀ Ở VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ Ở 

1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
thì có các quyền sau đây: 

a) Có quyền bất khả xâm phạm về 
nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình; 

b) Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở 
và các mục đích khác mà luật không 
cấm; 

c) Được cấp Giấy chứng nhận đối với 
nhà ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp của 
mình theo quy định của Luật Nhà ở và 
pháp luật về đất đai; 

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng 
mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng 
cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, 
cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý 
nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế 
nhà ở cho các đối tượng không thuộc 
diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì 
các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị 
của nhà ở đó; 

đ) Sử dụng chung các công trình tiện 
ích công cộng trong khu nhà ở đó theo 
quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có 
liên quan. 

Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung 
cư thì có quyền sở hữu, sử dụng chung 
đối với phần sở hữu chung của nhà 
chung cư và các công trình hạ tầng sử 
dụng chung của khu nhà chung cư đó, 
trừ các công trình được xây dựng để 

kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà 
nước theo quy định của pháp luật hoặc 
theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, 
hợp đồng thuê mua nhà ở; 

e) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại 
nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và 
pháp luật về xây dựng; 

g) Được bồi thường theo quy định của 
luật khi Nhà nước phá dỡ, trưng mua, 
trưng dụng nhà ở hoặc được Nhà nước 
thanh toán theo giá thị trường khi Nhà 
nước mua trước nhà ở thuộc sở hữu hợp 
pháp của mình vì mục đích quốc phòng, 
an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình 
trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, 
phòng, chống thiên tai; 

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với 
các hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp 
pháp của mình và các hành vi khác vi 
phạm pháp luật về nhà ở. 

2. Trường hợp thuộc diện sở hữu nhà ở 
có thời hạn theo quy định tại khoản 1 
Điều 123 của Luật Nhà ở thì trong thời 
hạn sở hữu nhà ở, chủ sở hữu được thực 
hiện các quyền quy định tại khoản 1 Điều 
này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 
khác; khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo 
thỏa thuận thì chủ sở hữu đang quản lý, 
sử dụng nhà ở phải bàn giao lại nhà ở này 
cho chủ sở hữu nhà ở lần đầu. 

3. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, 
cá nhân nước ngoài thì có các quyền theo 
quy định tại Điều 161 của Luật Nhà ở. 

4. Người sử dụng nhà ở không phải là 
chủ sở hữu nhà ở được thực hiện các quyền 



  

trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo 
thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở. 

(Điều 10 Luật Nhà ở) 
II. NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

NHÀ Ở VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ Ở 
1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
thì có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Sử dụng nhà ở đúng mục đích quy 
định; lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc 
sở hữu của mình; 

b) Thực hiện việc phòng cháy, chữa 
cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường, trật 
tự an toàn xã hội theo quy định của pháp 
luật; 

c) Thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật khi bán, chuyển nhượng hợp 
đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, 
tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp 
vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền 
quản lý nhà ở; đối với giao dịch nhà ở là 
tài sản chung của vợ chồng thì còn phải 
thực hiện theo các quy định của Luật hôn 
nhân và gia đình; 

d) Thực hiện đúng quy định của pháp 
luật và không được làm ảnh hưởng hoặc 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
khác khi bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây 
dựng lại nhà ở; trường hợp thuộc diện sở 
hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại 
khoản 1 Điều 123 của Luật Nhà ở thì 
việc cải tạo, phá dỡ nhà ở được thực hiện  

theo thỏa thuận giữa các bên; 
đ) Đóng bảo hiểm cháy, nổ đối với 

nhà ở thuộc diện bắt buộc phải tham gia 
bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và 
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 

e) Chấp hành quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực 
pháp luật về việc xử lý vi phạm, giải 
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 
nhà ở, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 
phá dỡ nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, 
giải tỏa nhà ở, trưng mua, trưng dụng, 
mua trước nhà ở; 

g) Có trách nhiệm để các bên có liên 
quan và người có thẩm quyền thực hiện 
việc kiểm tra, theo dõi, bảo trì hệ thống 
trang thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 
phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử 
dụng chung; 

h) Thực hiện nghĩa vụ tài chính cho 
Nhà nước khi được công nhận quyền sở 
hữu nhà ở, khi thực hiện các giao dịch 
và trong quá trình sử dụng nhà ở theo 
quy định của pháp luật. 

2. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ 
chức, cá nhân nước ngoài thì ngoài các 
nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này 
còn phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại 
khoản 2 Điều 162 của Luật Nhà ở. 

3. Người sử dụng nhà ở không phải là 
chủ sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ 
trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo 
thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở và theo 
quy định của Luật Nhà ở. 

(Điều 11 Luật Nhà ở) 
 

III. GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐỐI 
TƯỢNG ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở 

Đối với người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy 
định sau đây: 

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt 
Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản 
lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ 
chiếu; 

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước 
ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu 
kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản 
lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu 
và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc 
tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là 
người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ 
quan quản lý về người Việt Nam ở nước 
ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định 
của pháp luật Việt Nam. 

3. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài 
thì phải có giấy tờ chứng minh đối tượng 
theo quy định tại Điều 74 của Nghị định 
số 99/2015/NĐ-CP; trường hợp cá nhân 
nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc 
Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn 
một đối tượng áp dụng là người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước 
ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam. 

(Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP) 

 



  

UBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞ TƯ PHÁP 

 
 

 
HỎI ĐÁP QUY ĐỊNH CỦA 
PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN         

SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NGƯỜI 
VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở      

NƯỚC NGOÀI 
(Theo Luật Đất đai năm 2013;       

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014      
của Chính phủ) 

   
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Hưng Yên, năm 2022 
 

Hỏi: Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài có thuộc đối tượng người 
sử dụng đất được Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất, công nhận quyền sử 
dụng đất, nhận chuyển quyền sử 
dụng đất theo quy định của Luật Đất 
đai không? Đối tượng này có phải 
chịu trách nhiệm trước Nhà nước 
đối với việc sử dụng đất hay không? 

Trả lời: 
 Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 quy 

định người sử dụng đất được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, công nhận 
quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền 
sử dụng đất theo quy định của Luật 
này, bao gồm: 

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan 
nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự 
nghiệp công lập và tổ chức khác theo 
quy định của pháp luật về dân sự (sau 
đây gọi chung là tổ chức); 

…… 
6. Người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài theo quy định của pháp luật về 
quốc tịch; 

…… 
Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 

Luật Đất đai năm 2013, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài chịu trách 
nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử 
dụng đất của mình. 

 

Hỏi: Trong trường hợp nào người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài được 
nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê 
đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê? 

Trả lời: 
Điểm đ, g, h, i Khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
của Chính phủ quy định người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được nhà 
nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 
năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê trong các trường hợp 
sau đây: 

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 
làm muối vượt hạn mức giao đất tại địa 
phương để sản xuất muối và tổ chức 
kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư sản xuất muối theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 138 Luật Đất đai. 

- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để 
thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp; đất xây dựng công trình 
công cộng có mục đích kinh doanh; đất 
để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho 
thuê. 

 



  

- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để đầu 
tư xây dựng công trình ngầm theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 161 Luật Đất 
đai. 

- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp 
công lập tự chủ tài chính, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử 
dụng đất xây dựng công trình sự 
nghiệp. 

Khoản 2, 3, 5 Điều 2 Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP quy định người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được nhà 
nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 
năm trong các trường hợp sau: 

- Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài sử dụng đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối để thực hiện dự án đầu 
tư nuôi trồng thủy sản theo quy định 
tại Điểm c Khoản 1 Điều 163 Luật Đất 
đai. 

- Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài được Ban Quản 
lý khu công nghệ cao cho thuê đất theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 150 Luật 
Đất đai; Ban Quản lý khu kinh tế cho 
thuê đất theo quy định tại Khoản 3 
Điều 151 Luật Đất đai. 

 

- Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước 
cho thuê mặt nước không thuộc phạm 
vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai. 

Hỏi: Điều kiện đối với người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được bồi 
thường về đất khi Nhà nước thu hồi 
đất vì mục đích quốc phòng, an 
ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc gia, công cộng được quy 
định như thế nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 75 Luật Đất đai năm 
2013, điều kiện đối với người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được bồi 
thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 
vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng được quy định như sau: 

 

 

 

- Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà 
ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại 
Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc 
có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
theo quy định của Luật Đất đai mà chưa 
được cấp. 

- Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được Nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
trong khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận 
hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất theo quy định của Luật Đất đai 
mà chưa được cấp. 

- Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được Nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết 
hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê, có 
Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất theo quy định của Luật 
Đất đai mà chưa được cấp. 
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I. BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT, CHI 
PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI 
KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 
PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI LÀ ĐẤT Ở CỦA NGƯỜI 
VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC 
NGOÀI 

1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất 
phi nông nghiệp không phải là đất ở, 
đất nghĩa trang, nghĩa địa, khi Nhà 
nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện 
được bồi thường quy định tại Điều 75 
của Luật Đất đai thì được bồi thường 
bằng đất có cùng mục đích sử dụng; 
trường hợp không có đất để bồi thường 
thì được bồi thường bằng tiền theo thời 
hạn sử dụng đất còn lại. 

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự 
nghiệp công lập tự chủ tài chính, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài có chức năng ngoại 
giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đang sử dụng đất phi nông 
nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 
thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ 
điều kiện được bồi thường quy định tại 
Điều 75 của Luật Đất đai thì được bồi 
thường về đất theo thời hạn sử dụng 
đất còn lại. 

 

3. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp 
công lập tự chủ tài chính, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức năng ngoại giao, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đang sử dụng đất phi nông nghiệp được 
Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 
hàng năm, khi Nhà nước thu hồi đất thì 
được bồi thường chi phí đầu tư vào đất 
còn lại. 

(Điều 81 Luật Đất đai) 
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA 

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở 
NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI 
VIỆT NAM 

1. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài về đầu tư tại Việt Nam được Nhà 
nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử 
dụng đất có các quyền và nghĩa vụ sau 
đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định 
tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất 
đai; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại 
khoản 2 Điều 174 của Luật Đất đai. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài có vốn đầu tư nước ngoài được 
Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu 
tiền thuê đất hàng năm có các quyền và 
nghĩa vụ sau đây: 



  

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy 
định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật 
Đất đai; 

b) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở 
hữu của mình gắn liền với đất thuê tại 
các tổ chức tín dụng được phép hoạt 
động tại Việt Nam; góp vốn bằng tài 
sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với 
đất thuê, người nhận góp vốn bằng tài 
sản được Nhà nước cho thuê đất theo 
đúng mục đích đã được xác định trong 
thời hạn còn lại; 

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với đất thuê khi có đủ 
điều kiện quy định tại Điều 189 của 
Luật Đất đai; 

d) Cho thuê nhà ở trong trường hợp 
được phép đầu tư xây dựng kinh doanh 
nhà ở. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được Nhà nước Việt Nam cho 
thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê có các quyền và nghĩa 
vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy 
định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật 
Đất đai; 

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất trong thời hạn sử dụng đất; 

c) Cho thuê, cho thuê lại quyền sử 
dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của 
mình gắn liền với đất trong thời hạn sử 
dụng đất; 

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng 
đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất tại các tổ chức tín dụng 
được phép hoạt động tại Việt Nam 
trong thời hạn sử dụng đất; 

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 
tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh 
trong thời hạn sử dụng đất. 

4. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài sử dụng đất để thực hiện các dự 
án đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê nhưng 
được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ quy 
định tại khoản 4 Điều 174 của Luật Đất 
đai. 

(Điều 183 Luật Đất đai) 

 

III. QUYỀN VÀ  NGHĨA VỤ CỦA 
NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở 
NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT 
TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, 
CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ 
XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, 
KHU KINH TẾ 

1. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế và có quyền, 
nghĩa vụ theo quy định tại Điều 174 của 
Luật Đất đai. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thuê đất, thuê lại đất trong khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có 
các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê 
lại đất một lần cho cả thời gian thuê, 
thuê lại thì có quyền và nghĩa vụ quy 
định tại Điều 174 của Luật Đất đai; 

b) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê 
lại đất hàng năm thì có quyền và nghĩa 
vụ quy định tại Điều 175 của Luật Đất 
đai. 

(Điều 185 Luật Đất đai) 
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I. THẨM QUYỀN GHI VÀO SỔ 
HỘ TỊCH VIỆC HỘ TỊCH CỦA 
CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC 
GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ 
THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC 
NGOÀI 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 
cư trú của công dân Việt Nam ghi vào 
Sổ hộ tịch việc khai sinh; kết hôn; 
giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định 
cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi 
hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 
cá nhân đã đăng ký kết hôn hoặc ghi 
chú việc kết hôn trước đây ghi vào Sổ 
hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 
của cá nhân đã thực hiện ở nước ngoài. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 
cư trú của người có trách nhiệm khai tử 
theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của 
Luật Hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch việc 
khai tử đã được giải quyết tại cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài. 

(Điều 48 Luật Hộ tịch) 
 
II. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH 

VIỆC LY HÔN, HỦY VIỆC KẾT 
HÔN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở 
NƯỚC NGOÀI 

1. Bản án, quyết định ly hôn, hủy  

kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có 
hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công 
nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp (sau đây gọi là 
giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm quy 
định của Luật Hôn nhân và gia đình thì 
được ghi vào Sổ hộ tịch. 

2. Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy 
việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước 
thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết 
hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc 
ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở 
nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly 
hôn). Trường hợp đã nhiều lần ly hôn 
hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục 
ghi chú ly hôn gần nhất. 

3. Trên cơ sở thông tin chính thức nhận 
được, Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Tư pháp danh 
sách bản án, quyết định ly hôn, hủy kết 
hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài giải quyết thuộc 
trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại 
Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không 
công nhận tại Việt Nam. 
(Điều 37 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) 

 
III. THẨM QUYỀN GHI CHÚ LY 

HÔN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở 
NƯỚC NGOÀI 

Thẩm quyền ghi chú ly hôn được xác 
định theo quy định tại Khoản 2 Điều 48  

 



  
của Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã 
đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch 
việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly 
hôn. 

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú 
việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư 
pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban 
nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công 
dân Việt Nam thực hiện. 

Trường hợp việc kết hôn trước đây 
được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã 
thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân 
dân cấp huyện cấp trên thực hiện. 

Trường hợp công dân Việt Nam không 
thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly 
hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư 
trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt 
Nam thực hiện. 

2. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về 
thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi 
chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được 
đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ 
quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc 
ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi công dân Việt Nam thường trú 
thực hiện. 

3. Công dân Việt Nam cư trú ở nước 
ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn 
mới mà việc kết hôn trước đây  

 

được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại 
cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì 
việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân 
cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới 
thực hiện. 

(Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) 

IV. THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN 
ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC 
NGOÀI 

1. Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy 
tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu 
lực pháp luật. 

2. Thủ tục ghi chú ly hôn được thực 
hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 
của Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định tại Khoản 1 Điều này, công chức làm 
công tác hộ tịch của Phòng 

 

Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú ly 
hôn không vi phạm quy định tại Khoản 1 
Điều 37 hoặc không thuộc trường hợp được 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 
của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP  thì 
Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo 
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 
cấp bản chính trích lục hộ tịch cho 
người yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn 
giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 

b) Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm 
quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc thuộc 
trường hợp được đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP thì Trưởng phòng Tư 
pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện để từ chối. 

c) Nếu việc kết hôn trước đây được 
đăng ký tại Ủy ban nhân dân Cấp xã hoặc 
Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, 
Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm theo bản 
sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào 
Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan 
đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo 
cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ 
tịch. 

(Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) 
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 I. THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ 
KẾT HÔN 

 

 
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 

cư trú của công dân Việt Nam thực 
hiện đăng ký kết hôn giữa công dân 
Việt Nam với người nước ngoài; 
giữa công dân Việt Nam cư trú ở 
trong nước với công dân Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; giữa công dân 
Việt Nam định cư ở nước ngoài với 
nhau; giữa công dân Việt Nam đồng 
thời có quốc tịch nước ngoài với 
công dân Việt Nam hoặc với người 
nước ngoài. 

2. Trường hợp người nước ngoài 
cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng 
ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban 
nhân dân cấp huyện nơi cư trú của 

 

một trong hai bên thực hiện đăng ký 
kết hôn. 

(Điều 37 Luật Hộ tịch) 

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 
 

 
 

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai 
theo mẫu quy định và giấy xác nhận 
của tổ chức y tế có thẩm quyền của 
Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận 
người đó không mắc bệnh tâm thần 
hoặc bệnh khác mà không có khả 
năng nhận thức, làm chủ được hành 
vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ 
tịch. 

Người nước ngoài, công dân Việt 
Nam định cư ở nước ngoài phải nộp 
thêm giấy tờ chứng minh tình trạng 
hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy 
tờ có giá trị thay hộ chiếu. 



  

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định 
tại khoản 1 Điều này, công chức làm 
công tác hộ tịch có trách nhiệm xác 
minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn 
theo quy định của pháp luật thì 
Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện giải quyết. 

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên 
nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy 
ban nhân dân, công chức làm công 
tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, 
nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn 
thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, 
cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ 
hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký 
vào Giấy chứng nhận kết hôn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn 
cho hai bên nam, nữ. 

4. Chính phủ quy định bổ sung 
giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, 
việc phỏng vấn, xác minh mục đích 
kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng 
ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân cho công 
dân Việt Nam để kết hôn với người 
nước ngoài tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài ở nước ngoài  
 

nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp 
pháp của các bên. 

(Điều 38 Luật Hộ tịch) 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT 
HÔN 

 

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của 
Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

a) Hai bên nam, nữ có thể khai 
chung vào một Tờ khai đăng ký kết 
hôn; 

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng 
hôn nhân của người nước ngoài là giấy 
do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 
cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện 
tại người đó không có vợ hoặc không 
có chồng; trường hợp nước ngoài 
không cấp xác nhận tình trạng hôn 
nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan 
có thẩm quyền nước ngoài xác nhận 
người đó có đủ điều kiện kết hôn theo 
pháp luật nước đó. 
 

Nếu giấy tờ chứng minh tình 
trạng hôn nhân của người nước ngoài 
không ghi thời hạn sử dụng thì giấy 
tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y 
tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 
của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 
tháng, kể từ ngày cấp. 

2. Trường hợp người nước ngoài 
không có hộ chiếu để xuất trình theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 2 của 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì có 
thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế 
hoặc thẻ cư trú. 

3. Ngoài giấy tờ quy định tại 
Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là 
công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc 
hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài thì còn phải nộp 
bản sao trích lục hộ tịch về việc đã 
ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc 
kết hôn theo quy định tại Khoản 2 
Điều 36 của Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP; nếu là công chức, 
viên chức hoặc đang phục vụ trong 
lực lượng vũ trang thì phải nộp văn 
bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác 
nhận việc người đó kết hôn với người 
nước ngoài không trái với quy định 
của ngành đó. 
(Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) 
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I. TRƯỜNG HỢP CÔNG DÂN         
VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC XIN LY 
HÔN VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ 
ĐI RA NƯỚC NGOÀI 

Khi giải quyết loại việc này, cần phân 
biệt như sau: 

a. Đối với những trường hợp uỷ thác 
tư pháp không có kết quả vì lý do bị đơn 
sống lưu vong, không có cơ quan nào 
quản lý, không có địa chỉ rõ ràng nên 
không thể liên hệ với họ được, thì Toà án 
yêu cầu thân nhân của bị đơn đó gửi cho 
họ lời khai của nguyên đơn và báo cho họ 
gửi về Toà án những lời khai hoặc tài liệu 
cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Sau 
khi có kết quả, Toà án có thể căn cứ vào 
những lời khai và tài liệu đó để xét xử 
theo thủ tục chung. 

b. Trường hợp bên đương sự là bị đơn 
đang ở nước ngoài không có địa chỉ, 
không có tin tức hoặc giấu địa chỉ nên 
nguyên đơn ở trong nước không thể biết 
địa chỉ, tin tức của họ, thì giải quyết như 
sau: 

- Nếu bị đơn ở nước ngoài không có 
địa chỉ, không có tin tức gì về họ (kể cả 
thân nhân của họ cũng không có địa chỉ, 
tin tức gì về họ), thì Toà án ra quyết định 
tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án theo 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 45 Pháp 
lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và 
giải thích cho nguyên đơn biết họ có 
quyền khởi kiện yêu cầu Toà án cấp huyện 
nơi họ thường trú tuyên bố bị đơn mất tích 
hoặc đã chết theo quy định của pháp luật 
về tuyên bố mất tích, tuyên bố chết. 

  
 

- Nếu thông qua thân nhân của họ mà 
biết rằng họ vẫn có liên hệ với thân nhân ở 
trong nước, nhưng thân nhân của họ 
không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn 
cho Toà án, cũng như không thực hiện yêu 
cầu của Toà án thông báo cho bị đơn biết 
để gửi lời khai về cho Toà án, thì coi đây 
là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ, 
từ chối khai báo, từ chối cung cấp những 
tài liệu cần thiết. Nếu Toà án đã yêu cầu 
đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng 
không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị 
đơn cho Toà án cũng như không chịu thực 
hiện yêu cầu của Toà án thông báo cho bị 
đơn biết, thì Toà án đưa vụ án ra xét xử 
vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung. Sau 
khi xét xử Toà án cần gửi ngay cho thân 
nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc 
quyết định để những người này chuyển 
cho bị đơn, đồng thời tiến hành niêm yết 
công khai bản sao bản án, quyết định tại 
trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn 
cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị 
đơn cư trú để đương sự có thể sử dụng 
quyền kháng cáo theo quy định của pháp 
luật tố tụng. 

II. TRƯỜNG HỢP CÁC BÊN ĐỀU 
LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM KẾT 
HÔN Ở NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP 
LUẬT NƯỚC NGOÀI, NAY HỌ VỀ        
VIỆT NAM XIN LY HÔN 

Khi giải quyết loại việc này cần phân 
biệt như sau: 

a. Đối với trường hợp các bên có giấy 
chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm 
quyền của nước đã ký kết với Việt Nam 



  

Hiệp định tương trợ tư pháp hoặc đã được 
hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. 

Theo quy định của Nghị định 
số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của 
Chính phủ về đăng ký hộ tịch thì việc kết 
hôn của đương sự cần được ghi chú vào sổ 
đăng ký; do đó, nếu việc kết hôn của 
đương sự chưa được ghi chú vào sổ đăng 
ký thì Toà án yêu cầu đương sự làm thủ 
tục ghi chú vào sổ đăng ký theo quy định 
của Nghị định số 83 rồi mới thụ lý giải 
quyết việc ly hôn. Trong trường hợp 
đương sự không thực hiện yêu cầu của 
Toà án làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký 
mà vẫn có yêu cầu Toà án giải quyết, thì 
Toà án không công nhận họ là vợ chồng; 
nếu có yêu cầu Toà án giải quyết về con 
cái, tài sản thì Toà án giải quyết theo thủ 
tục chung. 

b. Đối với trường hợp các bên có 
giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có 
thẩm quyền của nước chưa ký kết với Việt 
Nam Hiệp định tương trợ tư pháp cấp và 
cũng chưa được hợp pháp hoá lãnh sự theo 
quy định của pháp luật Việt Nam. 

Theo quy định của Nghị định số 83 
thì trong trường hợp này giấy đăng ký kết 
hôn phải được hợp pháp hoá lãnh sự và 
việc kết hôn cần được ghi chú vào sổ đăng 
ký; do đó, nếu giấy đăng ký kết hôn của 
họ chưa được hợp pháp hoá lãnh sự, việc 
kết hôn của họ chưa được ghi chú vào sổ 
đăng ký, thì Toà án yêu cầu đương sự 
hoàn tất thủ tục hợp pháp hoá 

lãnh sự và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng 
ký rồi mới thụ lý giải quyết. Trong trường 
hợp đương sự không thực hiện các thủ tục 
đó mà vẫn có yêu cầu Toà án giải quyết, 
thì Toà án không công nhận họ là vợ 
chồng; nếu có yêu cầu Toà án giải quyết 
về con cái, tài sản thì Toà án giải quyết 
theo thủ tục chung. 

III. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI VIỆT 
NAM Ở NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN 
VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MÀ 
VIỆC KẾT HÔN ĐÓ ĐƯỢC CÔNG 
NHẬN TẠI VIỆT NAM, NAY NGƯỜI   
VIỆT NAM VỀ NƯỚC VÀ NGƯỜI 
NƯỚC NGOÀI XIN LY HÔN 

a. Trong trường hợp người nước 
ngoài đang ở nước ngoài xin ly hôn người 
Việt Nam mà người Việt Nam còn quốc 
tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt 
Nam, thì Toà án thụ lý giải quyết nhưng 
việc áp dụng pháp luật để giải quyết cần 
phân biệt như sau: 

- Nếu người nước ngoài là công dân 
của nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định 
tương trợ tư pháp với nước đó mà trong 
Hiệp định tương trợ tư pháp đó có quy 
định khác với Luật hôn nhân và gia đình 
năm 2000 thì áp dụng quy định của Hiệp 
định tương trợ tư pháp để giải quyết; nếu 
không có quy định khác thì áp dụng Luật 
hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải 
quyết. 

- Nếu người nước ngoài là công dân 
của nước mà Việt Nam chưa ký Hiệp định 
tương trợ tư pháp với nước đó thì áp dụng 
quy định của Luật hôn nhân và gia đình 
năm 2000 để giải quyết. 

- Việc giải quyết tài sản là bất động sản 
ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật 
của nước nơi có bất động sản đó. 

b. Trong trường hợp người Việt Nam 
không còn quốc tịch Việt Nam mặc dù vẫn 
đang cư trú tại Việt Nam thì Toà án không 
thụ lý giải quyết vì việc này không thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Toà án. 

IV. TRƯỜNG HỢP CÔNG DÂN         
VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC XIN LY 
HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
ĐANG CƯ TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI  

Công dân Việt Nam kết hôn với người 
nước ngoài, nhưng người nước ngoài đã về 
nước mà không còn liên hệ với công dân 
Việt Nam, nay công dân Việt Nam xin ly 
hôn, thì Toà án thụ lý giải quyết. 

Theo quy định tại Điều 18 Luật hôn 
nhân và gia đình năm 2000 thì vợ chồng có 
nghĩa vụ chăm sóc giúp đỡ nhau, cùng xây 
dựng gia đình hạnh phúc; do đó, nếu người 
nước ngoài bỏ về nước không thực hiện 
nghĩa vụ vợ chồng theo quy định, thời gian 
không có tin tức cho vợ hoặc chồng là công 
dân Việt Nam từ một năm trở lên mà đương 
sự, thân nhân của họ và các cơ quan có 
thẩm quyền (cơ quan ngoại giao của Việt 
Nam ở nước họ, các cơ quan có thẩm quyền 
mà người đó là công dân), sau khi đã điều 
tra xác minh địa chỉ của họ theo thủ tục 
xuất nhập cảnh, địa chỉ mà họ khai khi đăng 
ký kết hôn theo giấy đăng ký kết hôn... 
nhưng cũng không biết tin tức, địa chỉ của 
họ, thì được coi là trường hợp bị đơn cố 
tình giấu địa chỉ và xử cho ly hôn. 
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