
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử  dụng phí và lệ phí lãnh sự 

áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự
Việt Nam ở nước ngoài

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28 
tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 
số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí 
lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 
và các cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí và lệ phí lãnh sự
Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phục vụ các công việc quản lý nhà nước 
theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật thì phải nộp phí và lệ phí lãnh 
sự theo qui định tại Thông tư này.

Điều 2. Mức thu
Mức thu phí và lệ phí lãnh sự quy định tại Biểu mức thu phí và lệ phí 

lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng tại tất cả các Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp cần sửa đổi Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự nói trên, Bộ 
Tài chính sẽ xem xét và quy định lại theo đề nghị của Bộ Ngoại giao.

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 236 /2009/TT-BTC



Điều 3. Các trường hợp không thu, miễn hoặc giảm
1. Không thu lệ phí lãnh sự với các trường hợp sau đây:

a) Người nước ngoài là khách mời (kể cả vợ hoặc chồng và các con cùng 
đi theo khách mời) của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; hoặc do lãnh 
đạo Đang, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam mời với tư cách cá nhân;

b) Viên chức, nhân viên hành chính kỹ thuật (kể cả vợ hoặc chồng và 
các con chưa thành niên) của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện 
lãnh sự nước ngoài, các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ 
theo nguyên tắc có đi có lại;

c) Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ 
chiếu phổ thông hoặc giấy tờ đi lại thay hộ chiếu do nước ngoài cấp được miễn 
lệ phí thị thực theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo 
nguyên tắc có đi có lại;

d) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc 
giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam;

đ) Các trường hợp do nhu cầu đối ngoại cần tranh thủ hoặc vì lý do nhân 
đạo, công dàn Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc gặp rủi ro theo 
quyết định đối với từng trường hợp cụ thể của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

e) Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Không thu lệ phí cấp Giấy miễn thị thực đối với trường hợp 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 ờ nước ngoài xin cấp Giấy miễn 
thị thực theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 cua 
Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài”.

3. Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cam-pu- 
chia được giảm các loại lệ phí lãnh sự theo quy định tạỉ Biêu mức thu phí và lệ 
phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Đối với những trường hợp được miễn thu lệ phí lãnh sự quy định trên, 
cơ quan thu lệ phí phải đóng dấu "miễn phí” (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp.

Điều 4. Hoàn trả phí và lệ phí
1. Trường hợp người Việt Nam và người nước ngoài đã nộp phí và lệ 

phí lãnh sự theo qui định tại Thông tư này nhưng không đủ điều kiện được cấp 
giấy tờ lãnh sự, cơ quan thu phí và lệ phí hoàn trả lại số tiên phí và lệ phi lãnh 
sự đã thu cho người nộp (sau khi đã trừ chi phí chuyển tiền).
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2. Trường hợp bị huỷ Giấy miễn thị thực không được hoàn trả phí xử lý
hồ sơ.

3. Trường hợp đương sự từ chối không nhận kết quả xử lý hồ sơ sẽ 
không được hoàn trả tiền phí và lệ phí lãnh sự liên quan.

Điều 5. Tổ chức thu, nộp
1. Cơ quan thu phí và lệ phí lãnh sự là Cơ quan đại điện Việt Nam ở 

nước ngoài trực tiếp phục vụ các tổ chức, cá nhân về công việc quản ìý nhà 
nước theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật. Cơ quan thu phí và lệ phí 
lãnh sự có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự tại địa điểm 
thu bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh hoặc ngôn ngữ chính thức của nước sở 
tại;

b) Tổ chức thu phí và lệ phí lãnh sự theo đúng quy định tại Thông tư 
này. Khi thu tiền phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí và lệ phí 
lãnh sự. Bien lai thu phí và lệ phí lãnh sự được in và phát hành tại Cơ quan đại 
điện Việt Nam ở nước ngoài theo mẫu quỵ định tại Phụ ỉục 1 Thông tư này 
(mẫu Biên lai thu nói trên đã đãng ký vởi Tong Cục thuế - Bộ Tài chính);

c) Thực hiện mã số kế toán để theo dõi, phản ảnh việc thu, nộp ngân 
sách và quản lý sử đụng tiền phí và lệ phí lãnh sự theo đúng chế độ quy định.

2. Cơ quan thu phí và lệ phí lãnh sự thực hiện trái với quy định tại 
Thông tư này thì Thủ trưởng cơ quan và những người liên quan phải chịu trách 
nhiệm về những việc làm sai và bị xử lý theo quy định tại Nghị định 
106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí.

3. Phí và lệ phí lãnh sự được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD) theo Biểu 
mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp 
thu phí và lệ phí lãnh sự bằng đồng tiền nước sả tại thì việc quy đổi từ đồng đô 
la Mỹ (USD) sang đồng tiền nước sở tại được căn cứ vào mức tỷ giá bán ra của 
đồng đô la Mỹ (USD) đo ngân hàng nơi Co quan đại điện Việt Nam ở nước 
ngoài mở tài khoản công bố.

Khi tỷ giá quy đổi từ đồng đô la Mỹ (USD) ra đồng tiền nước sở tại biến 
động tăng hoặc giảm trên 10% (mười phần trăm) so với tỷ giá quy đổi đang áp 
đụng, Thủ trưởng Cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài được quy định lại 
mức phí và lệ phí lãnh sự bằng đồng tiền nước sở tại theo tỷ giá quy đổi mới, 
đồng thơi thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính trước 
khi thực hiện.

Trường hợp tại một nước hoặc vùng lãnh thổ có từ hai (02) Cơ quan đại 
điện Việt Nam trở lên được phép thu phí và lệ phí lãnh sự, thì Thủ trưởng Ca 
quan đại điện Việt Nam có thẩm quyền cao nhất căn cứ tỷ giá bán ra của ngân
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hàng sở tại quyết định mức thu thống nhất cho các Cơ quan đại diện Việt Nam 
còn lại.

Điều 6. Quản lý và sử dụng
1 Bộ Ngoại giao nộp 70% (bảy mươi phần trăm) số tiền phí và lệ phí 

lãnh sự thực thu vào Quỹ Tạm giữ của ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài (theo quy định tại Thông tư số 29/2000/TT-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính về quản lý Quỹ Tạm giữ của ngân 
sách nhà nước tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và sử dụng dê 
đâu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài theo Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Thu 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở vật chát các Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2015.

2. Bộ Ngoại giao được sử dụng 30% (ba mươi phần trăm) số tiền phí và 
lệ phí lãnh sự thực thu để chi theo cơ chế chung quy định tại Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 
nănì 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 57/2002/NĐ-CP, bao gồm các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ 
phí lãnh sự theo nội dung cụ thể sau đây:

a) Chi mua ấn phẩm trắng lãnh sự và các chi phí liên quan đến công việc 
thu phí và lệ phí lãnh sự (công tác phí đi nhận ân phẩm trắng lãnh sự; tiên chi 
phi vận chuyển ấn phẩm trắng lãnh sự; in biểu mẫu, hoá đơn; ván phòng phẩm; 
chi phí điện thoại, fax, cước phí bưu điện);

b) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc loi: Mức trích lập 2 (hai) quỹ khen 
thưởng và quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 (ba) tháng sinh hoạt phí thực hiện 
cua bộ phận trực tiếp thu phí và lệ phí lãnh sự của Cơ quan đại diện Việt Nan) 
ở nước ngoài nếu sổ thu năm nay cao hơn năm trước; và bằng 2 (hai) tháng 
sinh hoạt phí thực hiện nếu số thu nám nay thấp hơn hoặc bằng năm trước;

c) Phụ cấp làm thêm giờ của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan 
trực tiêp đến công việc thu thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tra 
lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, vicn 
chức.

3. Số tiền trích 30% (ba mươi phàn trăm) phí và lệ phí lãnh sự thực thu 
sau khi trừ đi phần chi theo cơ chế chung quy định tại Khoản 2 Điều 6 trên 
đây, số còn lại được phân phối sử dụng như sau:

a) Trích 1/3 (một phần ba) để chi hỗ trợ các công việc: sửa chữa thường 
xuyên, sưa chữa lớn tài sản; đổi mới thiết bị; hiện đại hoá công nghệ thông tin: 
đào tạo, đào tạo lại chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 
chức ngành ngoại giao.
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b) Còn lại 2/3 (hai phần ba) để hỗ trợ đời sống của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động theo quy định tại Khoản 4 dưới đây.

4. Mức hỗ trợ:
a) Đối với thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam: Mức hỗ trợ tối đa bằng 0,8 (không phẩy tám) lần mức sinh 
hoạt phí thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tê tại từng địa bàn, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao quyết định mức hỗ trợ cụ thể này nhưng tống mức hỗ trợ không 
vượt quá 0,8 (không phẩy tám) lần tổng mức sinh hoạt phí thực hiện.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước 
thuộc Bộ Ngoại giao: Mức hỗ trợ tối đa là 0,8 (không phẩy tám) lần tồng số 
lương thực hiện theo ngạch, bậc.

c) Đối với cán bộ, nhân viên của các Cơ quan Việt Nam khác ở nước 
ngoài (Phân xã Thông tấn xã Việt Nam; Cơ quan thường trú: Báo Nhân dân, 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Trung tâm văn hoá Việt 
Nam ở nước ngoài): Mức hỗ trợ cụ thể từng địa bàn do Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao quyết định, nhưng tối đa không quá 50% (ă m mươi phần trăm) mức sinh 
hoạt phí tối thiểu áp dụng cho từng địa bàn/người/tháng.

5. Trường họp sau khi đã giải quyết hỗ trợ cho các đổi tượng theo quy 
định tại Khoải) 4 Điều này mà vẫn còn đủ nguồn để hỗ trợ thêm cho đời song 
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Ngoại giao nêu 
trên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xem xét quyết định hỗ trợ thêm 0,2 (không 
phây hai) lân lương hoặc sinh hoạt phí thực hiện, nhưng tôi đa không quá 01 
(một) làn sinh hoạt phí thực hiện trong năm đối với thành viên Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài và lương thực hiện theo ngạch, bậc đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Ngoại giao làm việc 
trong nước.

6. Trường hợp số tiền thu phí và lệ phí lãnh sự giảm thì mức hỗ trợ cho 
thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Cơ quan Việt Nam 
khác ở nước ngoài và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nước 
thuộc Bộ Ngoại giao cũng giảm tương ứng, ngân sách nhà nước không cẩp bù.

7. Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 30% (ba mươi 
phần trăm) số tiền phí và lệ phí lãnh sự để lại cho Bộ Ngoại giao, số tiền thu 
phí và lệ phí lãnh sự để lại cho Bộ Ngoại giao hàng năm nếu cuối năm chưa sử 
dụng hết được chuyển sang năm sau để chi theo quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Quyết toán thu, chi phí và lệ phí lãnh sự
1. Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài có trách nhiệm mở sổ kế 

toán để ghi chép, hạch toán thu, chi về phí và lệ phí lãnh sự theo chế độ kế toán 
hành chính sự nghiệp hiện hành. Thủ trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài chịu trách nhiệm về quản lý và hạch toán thu chi các loại phí và lệ
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phí lãnh sự cua cơ quan mình; định kỳ hàng tháng gửi Báo cáo thu phí và lệ 
phí iãnh sự (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này) cho Bộ Ngoại giao.

2, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm kiểm tra và quyết toán thu, chi về phí 
vã lệ phí lãnh sự của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; gửi các 
Báo cáo tông hợp thu phí và lệ phí lãnh sự theo mẫu quy định tại các Phụ lục 3 
và 4 Thông, tư này cho Bộ Tài chính để thẩm định theo quy định hiện hành.

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra định kv 
hoặc đột xuất việc thu, nộp, quản lý phí và lệ phí lãnh sự tại các Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thê 

Thông tư số 134/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí lãnh sự áp dụng tại Cơ 
quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; bãi bo 
Quyết định số 77/2007/QĐ-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xứ lý hô 
sơ cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan lien 
quan phản ánh kịp thời cho Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./ự

Nơi nhận K T. B Ộ T R Ư Ở N G
Văn phòng Trung ương Đảng; T H Ứ  T R Ư Ở N G

- Văn phòng Q uốc hội;

chống tham nhũng;
Website Chính phủ;

- Công báo;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
Các đơn vị thuộc Bộ Tàì chính; 
Website Bộ Tài chính;
Lưu: VT, QLN.

Văn phòng Chủ tịch nước;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tổì cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

Các Bộ. cơ quan ngang Bộ; cơ quan 
thuộc Chính phủ;

Văn phòng TW Ban chỉ đạo phòng
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BIỂU MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ
(Ban  hành kèm theo thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12 /2009 của Bộ Tài chính)

SỐ
T.T D A N H  M Ụ C  P H Í  V À  L Ệ  P H Í Đơn vị tính M ức thu 

(USD)

A Lệ phí Cấp hộ chiếu, thị thực và phí xử lý hề sơ cấp Giấy miễn 
thị thực

I Hộ chiêu:
i Câp mới Quyên 70
2 Gia hạn Quyên 30
3 Bô sung, sửa đôi, dán ảnh trẻ em Quyên 15
4
II

Cấp lại do để hỏng hoặc mất 
Giẩy ỉhông hành:

Quyển 150

1 Câp mới Bản 30
2 Cấp lại do để hỏng hoặc mất Bản 40

III Thị thực các ỉoạỉ:
1 Loại có giá trị nhập cảnh, nhập xuât cảnh, quá cảnh 01 ỉân Chiếc 30
o Loại có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần:

a! Loại có giá trị không quá 01 thảng Chiêc 50
bị Loại có giá trị không quả 06 tháng Chiêc 80
cì Loại có giả trị từ 06 tháng đên 01 năm Chiêc 120

3
IV

Chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới 
C ấp tem AB (câp cho hộ chiếu pho thông đi việc công)

Chiêc
Chiếc

15
15

V Phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài (theo Quyết đinh số 135/2007/QĐ-TTg ngày 
17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 
a/ Câp lân đâu —Chiễc 20
b/ Câp từ lân thứ 2 trở đi Chiếc 10

B Các lệ phỉ khác
1 Công chứng, chứng thực các hợp đông, giao dịch (trừ hợp đông mua 

bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất 
động sản, hợp đồng góp vốn bàng bất động sản, văn bản thoả thuận 
phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản)

Bản 50

2 Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký trong các giấy 
tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký người dịch trong các 
văn bản địch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt 
sang tiếng nước ngoài

Bản 10

3 Công chứng đi chúc và việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ 
dí chúc; công chứng văn bản từ chối nhận di sản Bản 10

4 Câp bản sao vãn bản công chứng Bản 5
5
6

Hợp pháp hoá giây tờ, tài liệu
Uỷ thác tư pháp. Xác minh giấy tờ, tài liệu (không kể tiền cước phí)

Bản
Hồ sơ/bản

10
50

1



số
T.T

10

\2

c
1

4
D

Câp hoặc chứng thực các giây tờ và tài liệu liên quan đên tàu biên, 
tàu bay và các loại phương tiện giao thông khác 
Câp giấy Xác nhận đãng ký công dân 
Lộ phí chứng nhận lãnh sự

DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

ai Chứng nhận con dâu, chữ ký
A  /  A ~tSi / í m /  /'■*/'1-1#» ỉr V ih; Chửng nhận con dâu, chữ ký và nội dung văn bản 
Chứng nhặn lãnh sự theo yêu cầu của công dân
Nhận lưu giữ di chúc, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị
cua công dân Việt Nam
Tiốp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân 
Việt Nam cho các cơ quan có thẩm quyền trong nước (không kể tiền
cước phí )
Lệ phí về quốc tịch __
Nhập quốc tịch 
Tro lại quốc tịch 
Thỏi qưòc tịch 
Dăng ky giữ quốc tịch
Lệ phí đăng ký hộ tịch
Khai sinh
a Đâng ký' khai sinh 
b/ Đấng kỷ khai sinh quá hạn 
C' Đãng ký' lại việc sinh 
Kốt hòn
a  Đ ãng ký kết h ô n ___
h Đăng ký lại việc kết hôn 
Khai tú
u Đăng kỷ khai tửa Đăng kỷ khai tử 
b Đãng ký khai tử quá hạn

Đơn vị tính

Bản

Bản

___ B ản___
___Bản

__ Bản
Bản hoặc 1 

hiện vật/năm

Mửe thu 
(USĨ>!

15

Bản hoặc 
hiện vật

Người
Người
Người

___ Người

c Đãng ky: lại việc khai tử 
Nuôi con nuôi
a/Đăng kỷ việc nuôi con nuôi 
b - Đăng kị' ỉạì việc nuôi con nuôi 
Nhận cha. mẹ, con
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con _ _ _ _ _  __
Cai chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh ______
Đărm ký giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ờ nước ngoài với 
nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người
nước ngoài _______________________  _____
Các việc đăng kv hộ tịch k h á c ________________________ __ ___
a> Cấp hưn sao các giẩỵ tờ  hộ tịch________ ______________  _
/? Cáf\ xác nhận giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn, nuôi con
nuôi, giàm hô tại cơ quan cỏ thầm quyền của nước ngoài__________
• \ Cắp xác nhận giấy tờ hộ tịch khác

Bản
Bản 10
Bản ỉ 5

Bản 70
Bản 120

Ban s
Bản 10
Bân l.s

Bản 1-50
Bản 250

Bản 200
Bản 70

Bản 30

T ả n s

Bản SO

Bản 5

5
5

20

10

250
200
200
10
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//
✓

STT

*
DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ Đơn vi tính Mức thu

(USD)
s^  ----- /

di'^GÁp chỉnh Giấy khai sinh từ sổ gốc Bản 15
đ / Đãng kỷ việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác
định lại giới tính, bô sung hộ tịch, điêu chỉnh hộ tịch đã đăng ký tại
Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc đã đăng ký tại cơ quan có thâm Bản 15
quyên của nước ngoài và đã ghi chú vào sô hộ tịch tại Cơ quan đại 
diện Việt Nam

-...--..... .

eị Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam  
trong thời gian cư trú ở nước ngoài
f/  Ghi vào sổ các thay đỏi hộ tịch khác bao gằm: xác định cha, mẹ,

Bản 10

con; thay đổi quốc tịch, ly hôn; huỷ việc kết hôn trãi pháp ỉuậí; 
chẩm dứt việc nuôi con nuôi đổi với các việc hộ tịch đã đăng ký tại

Bản 10

Cơ quan đại diện Việt Nam
g/ Ghi vào so các việc: khai sinh; kết hôn; nhận chaJ mẹ, con; nuôi
con nuôi của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng kỷ tại 
cơ quan có thấm quyền của nước ngoài và cap các giấy tờ hộ tịch 
theo biểu mầu của Việt Nam

Bản 20

E Một sô quy định khác
1 Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cam-pu-

chia nộp lệ phí lãnh sự băng 20% mức thu tương ứng với loại công 
việc quy định lại Biểu mức thu này (trừ Mục V Phần A)

2 Thu lệ phí làm gấp và ngoài giờ ngoài mức phí quy định trên, khi hồ 
sơ đã hợp lệ (trừ Khoản 3, Mục D) thu thêm:
a Ị Trong ngày (24 tiêng): 30%
bỉ Ngày hôm sau (36 tiếng): 20%

....... —

cỊ Ngoài giờ ỉàm việc, ngoài giờ nhận hồ sơ, ngày nghỉ, ngày lề:
------------— 30%
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