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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 10/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg 

ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 
về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công an; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 
về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Ngoại giao; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về miễn thị thực cho người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/ 
QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau: 

“Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 4 như sau: 

“5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực được lập thành 01 bộ:” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, được tạm trú tại Việt 
Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nếu có nhu cầu ở lại quá 90 ngày, 
được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì 
được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, mỗi lần không quá 90 ngày. 
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Người có nhu cầu gia hạn tạm trú phải làm thủ tục trước 05 ngày khi hết hạn. 

- Hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú gồm: Hộ chiếu của người xin gia hạn tạm trú 
và Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu N5), có xác 
nhận của Công an xã, phường nơi tạm trú. 

- Nơi nộp hồ sơ: Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh công an tỉnh, thành phố nơi tạm trú. 

- Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  THỦ TƯỚNG 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


