
6. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam 

 - Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cá nhân ñến làm thủ tục tại Phòng Hành chính tư pháp – Sở Tư pháp Bình 

ðịnh vào tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh thì tiếp 

nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc việc kê khai chưa ñúng thì công chức tiếp 

nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, kê khai lại. 

  Bước 3: Cá nhân ñến nhận kết quả tại Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp Bình ðịnh. 

 - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính tư pháp – Sở Tư 

pháp Bình ðịnh 

 - Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:  

- ðơn xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; 

- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam. 

b) Số lượng hồ sơ:   Không quy ñịnh. 

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày (tính từ ngày nhận ñơn ñến ngày Bộ Tư pháp trả lời kết quả). 

 - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: Sở Tư pháp tỉnh Bình ðịnh 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh 

Bình ðịnh  

c) Cơ quan phối hợp: Vụ Hành chính tư pháp Bộ Tư pháp 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận 

 - Lê phí:  Không quy ñịnh 

 - Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:. Không quy ñịnh 

 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 + Luật Quốc tịch Việt Nam  Số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

 + Nghị ñịnh số 78/1009/Nð-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ; 

 + Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư 

pháp - Bộ Ngoại giao – Bộ Công an; 

 + Quyết ñịnh số 145/Qð-STP ngày 25/12/2009 của Giám ñốc Sở Tư pháp 

 + Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính; 

 + Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp. 

 


