Danh sách hồ sơ cho Giấy báo sinh Lãnh Sự Ngoài Nước
Phòng Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ - Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ - Liên hệ: vn.usembassy.gov/acscontact

Danh sách hồ sơ (Checklist) này gồm có các giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (cũng như nộp đơn
xin làm Hộ chiếu, nếu có). Vui lòng mang theo danh sách kiểm tra này vào ngày hẹn sau khi đã ký tên và ghi ngày. (Mỗi trẻ nộp đơn
xin làm giấy báo sinh cần phải đặt lịch hẹn riêng theo hướng dẫn tại: vn.usembassy.gov/schedule-crba2.) Nếu quý vị thắc mắc nội
dung nào trong danh sách dưới đây, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: vn.usembassy.gov/acscontact.
Đánh dấu vào ô thích hợp trước các loại giấy tờ mà quý vị mang theo cùng. Có nhiều loại giấy tờ yêu cầu quý vị phải nộp cả bản chính
và bản sao. Các giấy tờ này cần phải được xếp theo thứ tự của danh sách hồ sơ, bản gốc phải đặt lên trên bảo sao. Nếu quý vị không
mang theo bản sao như đã yêu cầu, quý vị sẽ phải trả phí 1 đô la Mỹ cho mỗi trang cần sao y. Nếu giấy tờ cần có bản dịch công chứng,
bản dịch phải ghi rõ ràng rằng “Bản dịch chính xác” và “Người dịch có đủ năng lực dịch thuật”. Quý vị có thể tham khảo một số
đơn vị dịch thuật tại: https://vn.usembassy.gov/translators2.
Danh sách hồ sơ (Checklist) đã ký tên
Lệ phí Nộp đơn (Không hoàn lại)
Lệ phí nộp đơn xin Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước là 100 đô la Mỹ. Lệ phí làm hộ chiếu cho trẻ dưới 16 tuổi là 135 đô la Mỹ, cho
đương đơn từ 16 tuổi trở lên là 165 đô la Mỹ. Thu ngân nhận thanh toán bằng tiền mặt (đô la Mỹ hoặc đồng Việt Nam) và các loại thẻ
tín dụng/thẻ ghi nợ được chấp nhận tại Hoa Kỳ (Visa, MasterCard, American Express, Discover hoặc Diners Club).

Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước
Đương đơn có mặt tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán vào ngày phỏng vấn.
Điền đầy đủ Đơn xin Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước (DS-2029). In ra mẫu đơn theo dạng 1 mặt.
Tất cả đương đơn phải điền đầy đủ Mục 2j và 3j trên đơn (DS-2029) trước khi chúng tôi có thể tiến hành xét đơn xin CRBA
- Nếu người cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ có mặt tại Lãnh sự quán, vui lòng không ký vào đơn. Cha/mẹ sẽ ký trước mặt viên chức
lãnh sự vào ngày phỏng vấn
- Nếu người cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ không có mặt tại Lãnh sự quán, vui lòng điền đơn DS-2029 và ký trước mặt công chứng
viên, viên chức lãnh sự, chuyên viên hộ chiếu, hoặc một cơ quan lãnh sự/cơ quan được bổ nhiệm.
- Nếu người cha/mẹ không có kết hôn hợp pháp tại thời điểm người con sinh ra và người cha công dân Hoa Kỳ là người truyền
quốc tịch Hoa Kỳ cho con, người cha phải điền Mục B1, trang 3 trên đơn DS-2029 hoặc đơn DS-5507 và ký trước mặt viên chức
lãnh sự vào ngày hẹn/công chứng viên, viên chức lãnh sự, chuyên viên hộ chiếu, hoặc một cơ quan lãnh sự/cơ quan được bổ
nhiệm nếu người cha không có mặt tại Lãnh sự quán.
Giấy Khai Sinh của trẻ: bản chính, 2 bản sao và 2 bản dịch tiếng Anh có công chứng. Xin xem mẫu Giấy Khai Sinh Việt Nam
TẠI ĐÂY. Giấy Chứng Sinh của bệnh viện không được chấp nhận.
Bằng chứng cha/mẹ là quốc tịch Hoa Kỳ: bản chính và 2 bản sao.
Cung cấp giấy tờ nhân thân chứng minh người cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ (ví dụ như Hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy Nhập tịch Hoa Kỳ)
trước khi trẻ được sinh ra. Nếu người cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ không có mặt, cần phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân này có công
chứng.
Hộ chiếu của người cha/mẹ không phải công dân Hoa Kỳ: bản chính và 2 bản sao trang thông tin hộ chiếu.
Nếu không có hộ chiếu, xin nộp Thẻ căn cước (Chứng minh Nhân dân), 2 bản sao và 2 bản dịch tiếng Anh có công chứng.
Giấy Đăng ký Kết hôn của cha mẹ trẻ (nếu có): bản chính, 1 bản sao và 1 bản dịch tiếng Anh có công chứng.
Giấy Ly hôn/Hủy hôn/Giấy Chứng tử (nếu có): bản chính, 1 bản sao và 1 bản dịch tiếng Anh có công chứng.
Bằng chứng về quá trình cư trú tại Hoa Kỳ
Luật pháp Hoa Kỳ quy định rằng cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ phải có mặt tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định trước
khi con họ sinh ra để truyền quốc tịch. Các yêu cầu về thời gian cư trú phụ thuộc vào tình trạng quốc tịch của cha/mẹ và tình trạng hôn
nhân tại thời điểm con họ sinh ra:
- Hai cha mẹ đều là công dân Hoa Kỳ, kết hôn vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra: một người cha hoặc mẹ phải chứng minh
rằng họ đã cư trú tại Hoa Kỳ trước thời điểm trẻ được sinh ra.
- Một cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ và một cha/mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ, đã kết hôn vào thời điểm đứa trẻ được sinh
ra: người cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ phải có mặt tại Hoa Kỳ trong (5) năm năm trước khi trẻ được sinh ra, trong đó có ít nhất (2)
hai năm sau khi 14 tuổi.

- Cha là công dân Hoa Kỳ và mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ, chưa kết hôn vào thời điểm trẻ được sinh ra: người cha là
công dân Hoa Kỳ phải có mặt tại Hoa Kỳ trong (5) năm năm trước khi trẻ sinh ra, trong đó có ít nhất (2) hai năm sau khi 14 tuổi.
- Mẹ là công dân Hoa Kỳ và cha không phải là công dân Hoa Kỳ, chưa kết hôn vào thời điểm trẻ được sinh ra, đứa trẻ sinh
sau ngày 12 tháng 6 năm 2017: người mẹ là công dân Hoa Kỳ phải có mặt tại Hoa Kỳ trong (5) năm năm trước khi sinh, trong đó
có ít nhất (2) hai năm sau khi 14 tuổi.
- Mẹ là công dân Hoa Kỳ và cha không phải là công dân Hoa Kỳ, chưa kết hôn vào thời điểm trẻ được sinh ra, đứa trẻ sinh từ
ngày 24 tháng 12 năm 1952 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017: người mẹ là công dân Hoa Kỳ phải chứng minh rằng bà đã có mặt
tại Hoa Kỳ liên tục 01 năm trước khi trẻ được sinh ra.
Xin lưu ý rằng cha/mẹ là công dân Hoa Kỳ có trách nhiệm cung cấp bằng chứng về thời gian cư trú thực tế của họ ở Hoa Kỳ để
chứng minh cho Viên chức Lãnh sự. Bằng chứng được chấp nhận bao gồm bảng điểm chính thức của trường, giấy tờ thuế,
giấy W2, v.v… Vui lòng đảm bảo rằng bằng chứng về thời gian cư trú ở Hoa Kỳ phù hợp với ngày đi quốc tế. Tờ khai An sinh Xã
hội cũng có thể dùng làm bằng chứng xác định thời gian cư trú ở Hoa Kỳ của người cha/mẹ. Vui lòng truy cập www.ssa.gov để tìm
hiểu cách xin Tờ khai An sinh Xã hội, dưới tính năng An sinh xã hội của tôi.
Bằng chứng thể hiện người cha và mẹ cùng có mặt tại Việt Nam (hoặc tại một quốc gia khác)
Cung cấp bằng chứng thể hiện người cha và mẹ có mặt tại cùng một nơi / quốc gia vào thời điểm trẻ được thụ thai (ví dụ: hộ chiếu có
dấu thị thực, vé máy bay, bản in từ hãng hàng không về hành trình của chuyến đi, v.v.).
Bằng chứng về sự ra đời của trẻ và sổ khám thai
Cung cấp các bằng chứng bổ sung liên quan đến sự ra đời của trẻ (ví dụ: hồ sơ bệnh viện/sổ khám thai, hình ảnh siêu âm, hình chụp
người mẹ trong thời gian mang thai trẻ).
Bằng chứng về việc đổi tên
Nếu tên hợp pháp hiện tại của người cha hoặc mẹ không thống nhất trong tất cả hồ sơ trình nộp, vui lòng cung cấp bằng chứng hợp
pháp về việc đổi tên. Các bằng chứng có thể được chấp nhận gồm có giấy chứng nhận kết hôn, giấy ly hôn hoặc giấy đổi tên hợp pháp
được cấp tại Hoa Kỳ hoặc chính phủ nước ngoài.

Hộ chiếu
Điền đầy đủ Đơn Xin làm Hộ chiếu Hoa Kỳ (DS-11) trực tuyến tại pptform.state.gov và in đơn đã hoàn chỉnh . Không ký tên! In ra
mẫu đơn theo dạng 1 mặt.
Chú ý: Quý vị hiện tại không thể chọn “Quốc gia” khi hoàn thành phần “Người liên lạc khẩn cấp” trong đơn của chúng tôi. Xin vui
lòng chọn người liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ.
Hình hộ chiếu của trẻ
Nộp (1) hình hộ chiếu (5 cm x 5 cm) được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Hình hộ chiếu phải thấy rõ hai tai và trên phông nền
trắng. Để biết yêu cầu chi tiết về hình hộ chiếu, vui lòng truy cập trang web: go.usa.gov/xU7hQ.
Ký và công chứng Đơn DS-3053 (Tờ khai Đồng thuận của người cha/mẹ vắng mặt)
Đối với trẻ dưới 16 tuổi, cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đồng ý trong việc cấp hộ chiếu. Nếu người cha/mẹ vắng mặt
trong ngày phỏng vấn, người kia phải nộp bản chính Đơn DS-3053 do người vắng mặt ký tên và công chứng, đồng thời nộp bản sao
chụp đầy đủ 2 mặt của giấy tờ nhân thân mà người vắng mặt đã sử dụng khi công chứng. Đơn DS-3053 chỉ có hiệu lực 90 ngày kể từ
ngày ký.
Lưu ý: Quý vị có thể công chứng đơn DS-3053 không mất phí tại các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trên thế giới. Chúng tôi
cũng chấp nhận đơn DS-3053 công chứng tại các phòng công chứng địa phương đối với một số quốc gia, vui lòng xem trang web của
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Mục FAQ. What countries require Form DS-3053 “Statement of Consent” to be notarized at an embassy
or consulate? để xem danh sách các nước không được công chứng đơn này tại phòng công chứng địa phương. Nếu người cha/mẹ ở
Việt Nam, đơn DS-3053 phải được công chứng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và
nếu công chứng tại phòng công chứng tại Việt Nam sẽ không được chấp nhận.
Giấy xác nhận số an sinh xã hội. Xin vui lòng xem tại đây.

22 U.S.C. 2714a và 22 C.F.R 51.60(f) yêu cầu người nộp đơn xin hộ chiếu cung cấp số An sinh xã hội khi nộp đơn. Đối với cha mẹ
đăng ký hộ chiếu cùng thời điểm với CRBA, cha mẹ phải hoàn thành bản khai tuyên thệ nêu rõ con họ chưa được cấp số An sinh xã hội
hoặc cung cấp số nếu đã được cấp.

Số An Sinh xã hội

Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp số An sinh xã hội (SSN) đối với trẻ dưới 12 tuổi trừ
khi có chỉ định của Sở An Sinh Xã Hội. Chúng tôi chỉ nhận Đơn SS-5 đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên. Để xin cấp SSN cho con, vui
lòng xem hướng dẫn trên trang web: www.ssa.gov. Quý vị cũng có thể nộp đơn xin SSN cho con tại Hoa Kỳ khi con quý vị có mặt
tại Hoa Kỳ. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Sở An sinh xã hội tại Hoa Kỳ để biết thêm thông tin.

LƯU Ý:
Trở ngại lớn nhất để hoàn tất nhanh chóng hồ sơ xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước chính là việc nộp đầy đủ các giấy tờ cần
thiết. Nếu quý vị không nộp đủ các giấy tờ liệt kê trong Danh sách hồ sơ này, chúng tôi có thể hủy cuộc phỏng vấn của quý vị và yêu
cầu quý vị phải đặt một lịch hẹn khác.
Danh sách hồ sơ nói trên mang tính hướng dẫn chung; tùy thuộc vào từng trường hợp hồ sơ, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quý vị cung
cấp thêm các loại giấy tờ khác. Theo luật định của Hoa Kỳ, Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ cho phép quý vị bổ sung hồ sơ trong
vòng 90 ngày, nếu quá thời hạn trên hồ sơ sẽ bị đóng vì lý do không nộp đủ bằng chứng để xin cấp quốc tịch Hoa Kỳ. Trong thời gian
này, Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ trả lời tất cả các câu hỏi và sẽ cung cấp hướng dẫn cần thiết cho quý vị. Xin lưu ý rằng tất cả
các lệ phí đã nộp sẽ không được hoàn trả. Nếu quý vị có thắc mắc, xin vào trang web https://vn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/ để
biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn về tiến trình xét đơn xin cấp Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước, Hộ chiếu và các dịch vụ
khác.
Xin chân thành cảm ơn và chúng tôi mong được gặp quý vị.
Tôi xin xác nhận đã đọc kỹ các hướng dẫn nói trên, đã có đầy đủ các giấy tờ liệt kê như trên, và đã sẵn sàng nộp đầy đủ các giấy tờ
này vào ngày hẹn của tôi.

Chữ ký của Cha/mẹ hoăc người Giám hộ

Ngày, tháng, năm
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