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STT QUỐC GIA GIẤY TỜ CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN GHI CHÚ 

A B C D 

7.  Ba Lan Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Thủ 

trưởng cơ quan dân sự tại Ba Lan cấp. Công dân 

có thể nhận được cả Giấy xác nhận đủ điều kiện 

kết hôn do Thủ trưởng cơ quan dân sự/cơ quan 

lãnh sự của Ba Lan cấp) 

Có mẫu 

kèm theo2 

8.  Belarut Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân 

(Do cơ quan đăng ký hộ tịch/Phòng Lãnh sự - 

Đại sứ quán CH Belarut cấp) 

 Có mẫu 

kèm theo; 

 

9.  Braxin Giấy khai sinh (được cấp không quá 6 

tháng)/Giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận 

ly hôn/Giấy chứng tử/Thông cáo về tình trạng kết 

hôn3/Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do 

phòng đăng ký nơi người yêu cầu đăng ký khai 

sinh cấp 

(Thông thường công dân Braxin sẽ nộp Giấy 

khai sinh có nội dung về tình trạng hôn nhân 

hoặc Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do 

Đại sứ quán/Lãnh sự quán/Cơ quan ngoại giao 

của Braxin cấp) 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

10.  Canada Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân 

(Tuyên thệ tại Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán 

Canada tại Việt Nam/Phòng công chứng ở 

Canada) 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

11.  Colombia Giấy chứng nhận khai sinh  

(Do văn phòng đăng ký dân sự/cơ quan đại diện 

ngoại giao của Colombia cấp) 

Có mẫu 

kèm theo 

12.  Cuba Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân 

(Giấy chứng nhận độc thân/giấy chứng nhận hôn 

nhân/Giấy chứng tử/Giấy chứng nhận ly hôn) 

(Do cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc Bộ Tư pháp cấp) 

 CQĐD 

không cung 

cấp mẫu; 

 

13.  CHLB Đức Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn 

(Do cơ quan chức năng nơi đăng ký cư trú của công 

dân Đức cấp cho công dân Đức, kể cả trường hợp 

công dân Đức thường trú ở nước khác). 

Có mẫu 

kèm theo 

 
2 Không yêu cầu công dân có đầy đủ cả 03 giấy tờ theo mẫu, công dân Ba Lan chỉ cần cung cấp đúng mẫu Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân. 
3 Do người yêu cầu điền và 02 nhân chứng ký tên với chữ ký đã được công chứng tại Braxin, trong đó chứng nhận 

không có bất cứ sự ngăn cản nào đối với việc kết hôn của công dân. 
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STT QUỐC GIA GIẤY TỜ CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN GHI CHÚ 

A B C D 

thực chữ ký của công dân trong đơn về việc 

không cản trở kết hôn) 

22.  Malaysia Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

(Do Phòng đăng ký kết hôn và ly hôn - Cục đăng 

ký quốc gia - Bộ Nội vụ Malaysia cấp cho người 

không phải tín đồ Hồi giáo) 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

23.  Myanmar Bản tuyên thệ/cam đoan/Giấy chứng nhận về 

việc đang sinh sống cùng cha mẹ, được cha mẹ 

bảo hộ/ giám hộ 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

24.  Cộng hòa  

Nam Phi 

Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân Có mẫu 

kèm theo 

25.  Nhật Bản Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (Giấy 

chứng nhận độc thân của Nhật Bản)4 

(Do Thủ trưởng của thành phố, quận, xã, thôn 

nơi có hộ khẩu; Thủ trưởng Sở Tư pháp hoặc Sở 

Tư pháp địa phương; Công sứ hoặc Lãnh sự  cấp) 

Có mẫu 

kèm theo 

26.  Oman 

 

Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân 

(Do Vụ Công chứng - Bộ Tư pháp/Đại sứ quán 

Oman tại Việt Nam chứng nhận) 

Có mẫu 

kèm theo 

27.  Panama Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân 

(Do Cục Hộ tịch quốc gia Tòa án bầu cử Panama cấp) 
Có mẫu 

kèm theo 

28.  Cộng hòa 

Pháp 

Giấy chứng nhận khả năng kết hôn  

+ Giấy chứng nhận độc thân 

(Do Đại sứ quán/Lãnh sự quán Pháp tại Việt 

Nam cấp cho công dân Pháp, thông tin về tình 

trạng hôn nhân và việc đủ điều kiện kết hôn) 

- CQĐD 

không cung 

cấp mẫu; 

 

29.  Phần Lan Giấy xác nhận không cản trở hôn nhân 

(Do cơ quan đăng ký tại địa phương cấp; trường 

hợp công dân Phần Lan cư trú ở nước ngoài thì 

phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân 

do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp) 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

30.  Philippines Giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn  

+ Giấy xác nhận độc thân 

Có mẫu 

kèm theo 

31.  Peru Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn 

(Do Cục đăng ký quốc gia về nhân thân và tình 

trạng hôn nhân cấp. Trường hợp công dân Peru cư 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

 
4 Áp dụng cả trong trường hợp công dân Nhật Bản cư trú tại quốc gia khác. 
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40.  Thụy Sĩ Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân 

(Do văn phòng hộ tịch nơi cư trú của công dân 

Thụy Sĩ cư trú tại Thụy Sĩ cấp; văn phòng hộ 

tịch nơi đăng ký gốc cấp cho công dân Thụy Sĩ 

cư trú ở nước ngoài) 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

41.  Thụy Điển Giấy phép kết hôn6 

(Do cơ quan thuế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và 

Bộ Ngoại giao Thụy Điển có thẩm quyền cấp 

Giấy phép kết hôn) 

CQĐD 

không cung 

cấp mẫu 

42.  Trung Quốc 

(Đài Loan) 

Giấy chứng nhận/Tuyên thệ độc thân7 + Công 

hàm giới thiệu kết hôn 

(Giấy chứng nhận độc thân do Tòa án địa 

phương huyện, thành phố cấp; Công hàm giới 

thiệu kết hôn do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa 

Đài Bắc tại Hà Nội/TP Hồ Chí Minh cấp) 

Có mẫu 

kèm theo 

 
* Lưu ý: Mẫu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của một số quốc gia được đăng 

tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại 

địa chỉ http://qtht.moj.gov.vn/Pages/trang-chu.aspx, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch 

truy cập để biết thêm thông tin. 

 
6- Cơ quan thuế Thụy Điển cấp giấy phép cho những người đã đăng ký cư trú tại Thụy Điển. 

- Đối với công dân Thụy Điển không đăng ký, hoặc không thể đăng ký cư trú tại Thụy Điển và những công dân 

đang cư trú tại nước ngoài thì Đại sứ quán Thụy Điển hoặc Lãnh sự quán Thụy Điển nơi họ đăng ký cư trú có thẩm 

quyền cấp Giấy phép kết hôn. 

- Bộ ngoại giao Thụy Điển có thể cấp giấy phép kết hôn cho công dân Thụy Điển đang cư trú ở nước ngoài và 

những công dân không đăng ký cư trú tại Thụy Điển. Điều này chủ yếu áp dụng cho những công dân Thụy Điển 

có ý định kết hôn ở một nước mà không chấp nhận giấy phép kết hôn do cơ quan đại diện có thẩm quyền của Thụy 

Điển cấp ở nước ngoài. 
7 Bao gồm cả trường hợp công dân Trung Quốc (Đài Loan) không cư trú tại Đài Loan mà cư trú tại quốc gia khác 

nhưng có thiết lập hộ tịch tại Đài Loan. 

Lưu ý: khi công dân Trung Quốc (Đài Loan) và công dân Việt Nam muốn đăng ký kết hôn mà công dân Việt Nam 

chưa được Cục Di dân Đài Loan cấp thẻ cư trú vĩnh viễn thì đương sự phải đăng ký kết hôn tại Việt Nam, sau đó 

đến Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để xin phỏng vấn visa định cư và xin xác nhận Giấy kết 

hôn.  





















ii Cong Khanh 

2. V giy ti chIrng minh tInh trang hon nhân cüa cong dan Trung Quc 
(Dai Loan) 

Theo thông báo ti Cong van s 840/HTQTCT-HT thl cong dan Tnmg Quc 
(Dai Loan) lam thu tiic dàng k k& hon tai  Vit Nam phái np Giy chrng 
nhnITuyên th dc than do Tôa an dja phuang cp huynIthành pM nth cong dan 
do Cu trá cp, Cong ham giâi thiu kt hon do Van phOng Kinh t và Van hóa Dài 
Bàc tti Ha Ni/thành pM H Clii Minh cp d chüng minh v tInh trang hon nhan, 
có mu gui kern theo. 

Tuy nhiên, theo thông tin mài nh.t cüa Van phOng Kinh t - Van hóa Dài 
Bc tai  Vit Nam thI Bàn tuyên th dc than không có mu chung giüa các dja 
phircrng. Do vy, nu Bàn tuyên th có dy dü các thông tin cá nhân cüa ngithi 
tuyên th và th hin rO tInh trng hon nhân là: (1) chua tfrng dàng k kt hon 
vOi ai, hoc (2) dã li hôn, hoc (3) cMng hoc vq dã qua di, hoc (4) hin t?i 
dc than, dü diu kin dãng k k& hon theo pháp 1ut, thI d nghj c quan däng 
k h tjch chip nhn giy tà nay trong M sc dàng k kêt hOn. 

Cuc Ho tjch, quc tjch, chi:rng thirc thông báo ct các Si Tis pháp bit, trin 
khai hithng dn thirc hin tMng nhtt.I. 

Noinhân: 
- Nhir trên; 
- Thr trizrng Nguyen Khánh Ngoc (dê b/c); 
- Ciic Lãnh sir - B Ngoai giao (dê phôi hçp); 
- Van phông Kinh tê và Van hóa Dài Bäc tai  Ha Ni 
(dê biet); 
- Lru: VT (Dung). 

CUC TRU'€ING 
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