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Đăng Ký Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài 

Tại Việt Nam, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài có lẽ thủ tục mà những những người trong cuộc 

cảm thấy phức tạp nhất và gây ra nhiều phiền toái nhất cho các bên trước khi bước vào đời sống hôn 

nhân. 

Thực tế ghi nhận không ít trường hợp, các bên lựa chọn “bỏ cuộc” và chấp nhận cuộc sống hôn nhân 

trên thực tế mà không đăng ký kết hôn theo quy định, hoặc sẽ lựa chọn quốc gia có thủ tục đăng ký 
kết hôn linh hoạt, thuận tiện hơn sau đó quay về Việt Nam để làm thủ tục “ghi chú việc kết hôn”. 
Trong nhiều trường hợp, các bên thậm chí đã phải dành rất nhiều thời gian, và tốn rất nhiều chi phí 

chỉ để tuân thủ với các yêu cầu của luật pháp Việt Nam khi đăng ký kết hôn.  

Bài viết này được CNC chuẩn bị với mục đích tổng hợp và giới thiệu với các bên một cách chi tiết, cụ 

thể về những vấn đề có liên quan như (i) trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; (ii) 

các hồ sơ, tài liệu cần thiết phải chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ; (iii) cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

các hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; (iv) các chi phí, lệ phí phải trả; thực tế thực hiện thủ 

tục đăng ký kết hôn tại Tp. Hồ Chí Minh, và cuối cùng là (v) những câu hỏi thường gặp liên quan đến 

thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. 

 

Người đủ điều kiện để đăng ký kết hôn 

Việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cần tuân thủ các điều kiện kết hôn theo quy định pháp 

luật mà người đó có quốc tịch và các điều kiện sau đây theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể: 

 

Điều kiện kết hôn, Điều 8.1, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

 

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

Nam, nữ tự nguyện quyết định

Không bị mất năng lực hành vi dân sự

Không thuộc trường hợp bị cấm
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Các trường hợp nào bị cấm kết hôn 

Việc đăng ký kết hôn sẽ không được thực hiện khi xảy ra các trường hợp sau đây: 

 

Trường hợp cấm kết hôn, Điều 8.1(d), Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

 

 

Kết hôn giả tạo

Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn

Giữa người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác

Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ

giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi

giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với 
con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ 
kế với con riêng của chồng

Bước 1

• Chuẩn bị 
hồ sơ

Bước 2

• Đệ trình 
và tiếp 
nhận hồ 
sơ

Bước 3 

• Thẩm tra

Bước 4

• Trao Giấy 
Chứng 
nhận kết 
hôn
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Lưu ý hữu ích: 

 Các bên phải trực tiếp chuẩn bị, ký tên và nộp hồ sơ. 

 Cần lưu ý về nội dung, và cách thức ghi chú trong tờ khai đăng ký. Tham khảo các hướng dẫn của 
chuyên viên phụ trách hồ sơ hoặc luật sư có kinh nghiệm. 

 Khi xét thấy cần thiết, các bên sẽ nhận được lịch phỏng vấn và tham dự (các) phỏng vấn theo yêu 
cầu. 

 Trong hầu hết các trường hợp, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và các giấy tờ tùy 
thân nên được mang theo. Các bản sao dự phòng là cần thiết. 

 Thời gian xử lý hồ sơ, thẩm tra và đánh giá hồ sơ là 10 ngày làm việc, tuy nhiên việc xử lý hồ sơ 
trên thực tế có thể kéo dài (dự kiến) là 25 ngày làm việc. 

 Thông thường, sau buổi phỏng vấn các bên sẽ nhận được thời gian trả kết quả và trao giấy chứng 
nhận đăng ký kết hôn chính xác. 

 Hỗ trợ của thông dịch viên hoặc Luật sư có năng lực và kinh nghiệm là cần thiết và được kiến nghị. 

 Các bên phải có mặt đầy đủ và hai bên cùng ký tên vào sổ hộ tịch và giấy chứng nhận kết hôn. 

       

Những hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị 

 

 

Trong trường hợp đặc biệt, ngoài các giấy tờ trên, các bên có thể phải chuẩn bị các hồ sơ sau đây: 

Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên
1

Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân
2

Giấy xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả 
năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình

3

Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng 
nhận tạm trú

4
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Yêu cầu đối với hồ sơ, tài liệu được chuẩn bị: 

Đối với văn bản nước ngoài, để đủ điều kiện sử dụng thì các bên phải:   

 

• Giấy xác nhận việc kết hôn không ảnh hưởng đến bí mật nhà nước hoặc không trái 
quy định của ngành

Đối với quân nhân

• Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài 
theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đối với người Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài

• Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
cấp

Đối với người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài

• Giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận người đó có đủ điều kiện 
kết hôn theo pháp luật của nước đó

Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam

• Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo 
quy định của pháp luật Việt Nam

Đối với người nước ngoài đã ly hôn với người Việt Nam ở nước 
ngoài

2. Dịch ra 
tiếng Việt

3.1. Công 
chứng bản 
dịch hoặc

3.2. Chứng 
thực chữ 

ký và

4. Còn thời 
hạn sử 
dụng

1. Hợp 
pháp hóa 
lãnh sự
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Lưu ý hữu ích: 

 Thông tin các sở ngoại vụ quan trọng tại Việt Nam: 

- Tại Hà Nội: Số 10, Lê Lai, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 

- Tại Đà Nẵng: Tầng 25, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: số 6 đường Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

 được phép Các bên phải trực tiếp chuẩn bị, ký tên và nộp hồ sơ. 

 Cần lưu ý về nội dung, và cách thức ghi chú trong tờ khai đăng ký. Tham khảo các hướng dẫn của 
chuyên viên phụ trách hồ sơ hoặc luật sư có kinh nghiệm. 

 Khi xét thấy cần thiết, các bên sẽ nhận được lịch phỏng vấn và tham dự (các) phỏng vấn theo yêu 
cầu. 

Tham khảo danh sách các nước  và các loại giấy tờ  được miễn hợp pháp hóa lãnh sự xem tại Trang 

Thông tin điện tử của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam tại địa chỉ: 
https://lanhsuvietnam.gov.vn/danhsachmienHPHLS. 

 

Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hoặc nơi cư trú của một trong hai bên 

là người nước ngoài có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn.   

 

 

Nơi cư trú của công dân Việt Nam

Công dân Việt Nam với người nước ngoài

Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước 
với công dân Việt Nam định cư ở nước 
ngoài

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 
với nhau

Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch 
nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc 
với người nước ngoài

Nơi cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

giữa người không có quốc tịch Việt Nam

https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75-6a32-4215-afeb-47d4bee70eee&ID=755
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Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh 

Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Tư pháp UBND cấp quận nơi công dân Việt Nam cư trú. 

Hồ sơ cần chuẩn bị:  

STT Tài liệu Ghi chú 

1 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của 

các bên 

- Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi công dân Việt 
Nam cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh xác 
nhận về tình trạng hôn nhân của đương sự 

trong thời gian trước khi xuất cảnh. 

- Cơ quan đại diện Việt Nam nơi đương sự tạm 
trú từ 6 tháng trở lên trước khi đến nước tiếp 
nhận xác nhận về tình trạng hôn nhân của 
đương sự trong thời gian tạm trú tại nước đó. 

2 

Giấy xác nhận không mắc bệnh tâm 

thần hoặc bệnh khác mà không có khả 

năng nhận thức, làm chủ được hành vi 

Liên hệ: Bệnh Viện Tâm Thần – TP.HCM 

Địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. 

HCM 

Điện thoại: (028) 9234675 

Chi phí: 600.000/người (VND) 

3 
Giấy xác nhận đăng ký tạm trú của 

vợ/chồng là công dân nước ngoài 

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Công an quận 

nơi người này đăng ký tạm trú. 

4 Tờ khai đăng ký kết hôn Nhận mẫu tại Phòng Tư pháp UBND quận 

5 
Sổ hộ khẩu, CMND của vợ/chồng là 

công dân Việt Nam 

Bản sao, kèm bản chính để đối chiếu 

6 Ảnh 3x4 nền trắng 

Số lượng: 06 

- 04 ảnh để xin Giấy chứng nhận sức khỏe, và 

- 02 ảnh để dán lên tờ khai đăng ký kết hôn. 

 

Chi phí: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 
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Các Câu Hỏi Thường Gặp 

Thẩm quyền đăng ký kết hôn 

1.  Tôi và chồng tôi là công dân có quốc tịch 

Đức, cư trú ở Việt Nam đã được 05 năm 
rồi, nay chúng tôi muốn đăng ký kết hôn 

tại Việt Nam, chúng tôi có thể đăng ký kết 

hôn tại Việt Nam được không hay phải về 

Đức? Nếu có thì cơ quan nào có thẩm 

quyền đăng ký cho chúng tôi? 

Bạn có thể đăng ký kết hôn tại Việt Nam 

và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ 
quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn 

cho vợ chồng bạn. 

2.  Hiện tại tôi có hộ khẩu thường trú tại 
phường Tân Quy, quận 7, Tp HCM, chồng 
sắp cưới của tôi là công dân Việt Nam đang 
làm việc tại Nhật Bản, hiện tại anh ấy có 02 
quốc tịch Nhật và Việt Nam. Nay chúng tôi 
muốn đăng ký kết hôn tại Việt Nam nhưng 
không biết cơ quan nào có thẩm quyền 
đăng ký kết hôn cho chúng tôi? 

Vì chồng bạn có hai quốc tịch Nhật Bản 

và Việt Nam nên việc bạn và chồng sắp 

cưới của bạn đăng ký kết hôn thuộc 

trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài. Đối với trường hợp này, 

phòng Tư pháp UBND cấp quận nơi 
công dân Việt Nam cư trú là nơi có 
thẩm quyền đăng ký kết hôn, cụ thể ở 

đây là phòng Tư pháp UBND quận 7. 

Thủ tục đăng ký kết hôn 

3.  Tôi công dân có quốc tịch Thái Lan, tôi 
muốn kết hôn với vợ người Việt Nam, 
nhưng không biết sẽ mất bao lâu để hoàn 
tất thủ tục để tôi có thể sắp xếp thời gian 
sang Việt Nam? 

Thời gian xử lý hồ sơ, thẩm tra và đánh 
giá hồ sơ là 10 ngày làm việc, tuy nhiên 

việc xử lý hồ sơ trên thực tế có thể kéo 

dài (dự kiến) là 25 ngày làm việc. 

Hồ sơ đăng ký kết hôn 

4.  Tôi là công dân có quốc tịch Pháp, tôi 
muốn kết hôn với vợ tôi là người Việt Nam, 
chúng tôi cần chuẩn bị các loại giấy tờ gì để 
đăng ký kết hôn? 

Để đăng ký kết hôn, về cơ bản bạn cần 

chuẩn bị các tài liệu sau đây:  

i. Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân của các bên, 

ii. Giấy xác nhận không mắc bệnh 

tâm thần hoặc bệnh khác mà 
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không có khả năng nhận thức, 

làm chủ được hành vi, 

iii. Giấy xác nhận đăng ký tạm trú 

của hồng là công dân nước 

ngoài, 

iv. Tờ khai đăng ký kết hôn, 

v. Sổ hộ khẩu, CMND của vợ là 

công dân Việt Nam, 

vi. Ảnh 3x4 nền trắng. 

5.  Đối với người nước ngoài đã ly hôn với 
người Việt Nam ở nước ngoài khi đăng ký 
kết hôn tại Việt Nam có cần thêm giấy tờ 
gì để chứng minh về tình trạng hôn nhân 
không? 

 

Đối với trường hợp người nước ngoài đã 
ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài, 

khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam lưu ý 
phải có thêm Giấy xác nhận về việc đã 
ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến 

hành ở nước ngoài theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

6.  Tôi là công dân Việt Nam mang hai quốc 

tịch Việt Nam và Hoa kỳ, tôi muốn kết hôn 

với chồng sắp cưới là công dân Việt Nam, 

hiện tại chồng tôi là công an nhân dân, 

không biết chúng tôi có thể kết hôn với 

nhau được hay không? 

Hai bạn vẫn có thể đăng ký kết hôn, tuy 

nhiên vì chồng bạn là công an  nhân 

dân vì vậy để được đăng ký kết hôn 

chồng bạn phải cung cấp thêm Giấy xác 

nhận việc kết hôn không ảnh hưởng 

đến bí mật nhà nước hoặc không trái 

quy định của ngành, để được Uỷ ban 

nhân dân quận/huyện xem xét chấp 

thuận. 

7.  Tôi là công dân Việt Nam, Chồng sắp cưới 

của tôi là công dân Mỹ và không thường 

trú tại Việt Nam, tôi không biết có cần cung 

cấp theo giấy tờ gì để được đăng ký kết 

hôn tại Việt Nam? 

Đối với người đăng ký kết hôn là cá 

nhân nước ngoài không thường trú tại 

Việt Nam, cần chuẩn bị những giấy tờ 

sau đây: 

i. Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi 

bên; 

ii. Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn 

nhân; 
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iii. Giấy xác nhận không mắc bệnh 

tâm thần hoặc bệnh khác mà 

không có khả năng nhận thức, 

làm chủ được hành vi của mình; 

iv. Sổ tạm trú hoặc Thẻ tạm trú 

hoặc Chứng nhận tạm trú; và 

v. Giấy do cơ quan có thẩm quyền 

nước Mỹ cấp xác nhận người đó 
có đủ điều kiện kết hôn theo 

pháp luật của nước Mỹ. 

8.  Tôi là người Việt Nam kết hôn với chồng là 

công dân Thụy Sĩ, hiện tại chông tôi không 

đăng ký thường trú tại Việt Nam vậy có khó 

khăn khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam hay 

không, và chúng tôi cần có chuẩn bị các 

giấy tờ gì? 

Chồng bạn dự định kết hôn thuộc 

trường hợp công dân nước ngoài không 

thường trú tại Việt Nam. Vì vậy khi 

đăng ký kết hôn cần chuẩn bị các giấy 

tờ sau: 

a. Tờ khai đăng ký kết hôn của 

mỗi bên; 

b. Giấy tờ xác nhận tình trạng 

hôn nhân; 

c. Giấy xác nhận không mắc 

bệnh tâm thần hoặc bệnh 

khác mà không có khả năng 
nhận thức, làm chủ được hành 

vi của mình; 

d. Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, 

Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm 

trú hoặc Chứng nhận tạm trú; 

và 

e. Giấy do cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài cấp xác 

nhận người đó có đủ điều kiện 

kết hôn theo pháp luật của 

nước đó 
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f. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các 

giấy tờ trên, các bạn thực hiện 

thủ tục đăng ký kết hôn giống 

như các trường hợp kết hôn có 

yếu tố nước ngoài khác. 

9.  Tôi là công dân Việt Nam, du học tại Hà Lan 
và sau đó có quốc tịch Hà Lan. Sau thời 
gian làm việc tại đây, nay tôi muốn quay về 
Việt Nam đăng ký kết hôn với vợ sắp cưới 
là công dân Việt Nam. Tôi có cần chuẩn bị 
giấy tờ gì bên Hà Lan để mang về Việt Nam 
hay không vì lần này về có thể tôi sẽ không 
quay lại Hà Lan nữa. 

Theo thông tin bạn đưa ra, chúng tôi 

nhận định bạn là người Việt Nam có 

quốc tịch nước ngoài. Vì vậy, để đăng 
ký kết hôn với người Việt Nam tại Việt 

Nam, bạn cần chuẩn bị Giấy chứng 

minh tình trạng hôn nhân do cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài cấp, cụ 

thể ở đây là do cơ quan có thẩm quyền 

của Hà Lan cấp. 

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự 

10.  Tôi phải làm gì để thực hiện thủ tục hợp 
pháp hóa lãnh sự? 

Theo thông tư số 01/2012/TT-BNG, thủ 

tục hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm các 

bước sau: 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi 

hồ sơ qua đường bưu điện đến Cục 

Lãnh sự (40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) 

hoặc Sở Ngoại vụ TP.HCM (184 Bis 

Pasteur, Quận 1, TP.HCM) hoặc tại trụ 

sở của các cơ quan Ngoại vụ địa 

phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền 

tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, 

hợp pháp hóa lãnh sự. 

Thành phần hồ sơ: tham khảo tại: 

http://www.mofahcm.gov.vn. 

Bước 2. Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ 

TP.HCM xem xét, giải quyết. 

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở 

cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ hoặc 

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/congtac_ls/nr050712145517/
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hồ sơ được gửi trả qua đường bưu điện 

đối với hình thức nộp qua đường bưu 
điện. 

11.  Tôi là người Việt Nam chuẩn bị đăng ký kết 
hôn với vợ là người Cam-pu-chia, chúng tôi 

đang chuẩn bị hồ sơ và không biết có phải 
hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ của vợ tôi 
do cơ quan bên Cam-pu-chia cấp hay 
không? 

Theo quy định tại Điều 9.4 Nghị định số     

111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của 

Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp 

pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, tài liệu mà cơ 
quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của 

nước ngoài không yêu cầu phải HPH, 

CNLS phù hợp với quy định pháp luật 

tương ứng của Việt Nam hoặc của nước 

ngoài thì cũng được miễn HPH, CNLS. 

Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 

20/3/2012 của Bộ Ngoại giao Hướng 

dẫn thực hiện một số quy định của Nghị 
định số 111/2011/NĐ-CP ngày 

5/12/2011 của Chính phủ về chứng 

nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

Theo đó, Cam-pu-chia là một trong 

những quốc gia được miễn HPH, CNLS, 

do đó bạn không cần HPH, CNLS các 

giấy tờ của vợ bạn. Bạn có thể tham 

khảo thêm thông tin tại địa chỉ sau: 

https://lanhsuvietnam.gov.vn/danhsac

hmientru HPHLS. 

12.  Tôi muốn hợp pháp hóa lãnh sự một số 

giấy tờ để nộp kèm hồ sơ đăng ký kết hôn, 

nhưng tôi không biết đến đâu để làm thủ 

tục này? 

 

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở 

cơ quan hành chính hoặc gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện đến Cục Lãnh sự (40 

Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc Sở 

Ngoại vụ TP.HCM (184 Bis Pasteur, 

Quận 1, TP.HCM) hoặc tại trụ sở của 

các cơ quan Ngoại vụ địa phương được 

Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ 
chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh 

sự. 

https://lanhsuvietnam.gov.vn/danhsachmientru%20HPHLS
https://lanhsuvietnam.gov.vn/danhsachmientru%20HPHLS
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Điều kiện đăng ký kết hôn 

13.  Tôi là người Canada đang sinh sống và làm 

việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 
2015 đến nay, tôi muốn kết hôn với vợ là 

công dân Việt Nam, vậy tôi cần đáp ứng 

các điều kiện gì để được kết hôn? 

Để kết hôn với người là công dân Việt 

Nam, bạn cần đáp ứng các điều kiện kết 

hôn quy định tại Điều 8.1 Luật Hôn 

nhân và Gia đình 2014, cụ thể gồm các 

điều kiện sau:  

i. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ 

đủ 18 tuổi trở lên;  

ii. Nam, nữ tự nguyện quyết định; 

Không bị mất năng lực hành vi 

dân sự; và  

iii. Không thuộc trường hợp bị cấm 

kết hôn. 

iv. Đồng thời, bạn cần phải đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện về kết 

hôn của quốc gia nơi bạn có 

quốc tịch, cụ thể ở đây là 
Canada. 

14.  Hiện tại tôi đang chuẩn bị các hồ sơ để 

thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, sau đó 
tôi mới phát hiện chồng tôi - công dân 

Trung Quốc đã có vợ bên Trung Quốc và 

vẫn chưa ly hôn. Vậy tôi có được đăng kết 

hôn nữa hay không? Và tôi nên làm gì 

trong trường hợp này. 

Nếu chồng sắp kết hôn của bạn đã có 
vợ và chưa ly hôn thì bạn không thể 

đăng ký kết hôn với người này tại Việt 

Nam do vi phạm chế độ hôn nhân một 

vợ một chồng theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. Bạn và chồng dự định 

kết hôn của bạn chỉ được đăng ký kết 

hôn khi người này đã ly hôn vợ cũ và ở 

trong tình trạng độc thân. 

Các thủ tục liên quan và chi phí đăng ký kết hôn 

15.  Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, chồng tôi- có quốc tịch 

Anh, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn và 

được yêu cầu phải có giấy xác nhận, kiểm 

tra về tình hình sức khỏe? vậy tôi phải đến 

Bạn cần có Giấy xác nhận không mắc 

bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà 

không có khả năng nhận thức, làm chủ 

được hành vi. Bạn vui lòng liên hệ Bệnh 

Viện Tâm Thần – TP.HCM, số 766 Võ 
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đâu để kiểm tra và kiểm tra sức khỏe tổng 

quát hay như thế nào? 

Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM 

để đặt lịch kiểm tra. Chi phí: 

600.000/người (VND). 

16.  Giấy xác nhận đăng ký tạm trú của 

vợ/chồng là công dân nước ngoài do cơ 
quan nào cấp? 

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác 

nhận đăng ký tạm trú là Công an quận 

nơi người vợ/chồng đăng ký tạm trú. 

17.  Thủ tục đăng ký kết hôn giữa người Việt 

Nam và người nước ngoài có thể ủy quyền 

cho Luật sư làm thay được không? 

 

Trong quá trình làm thủ tục đăng ký kết 

hôn, các công việc sau bắt buộc phải do 

các bên trực tiếp tham gia: (i) Nộp hồ 

sơ tại cơ quan có thẩm quyền; (ii) Đến 

cơ quan có thẩm quyền để phỏng vấn 

về các điều kiện kết hôn; và (iii) nếu các 

điều kiện kết hôn của hai bên đều đáp 
ứng thì hai bên phải có mặt để ký và 

cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận giấy 

đăng ký kết hôn.  

Như vậy, hai bên không thể ủy quyền 

toàn bộ cho Luật sư thực hiện thủ tục 

đăng ký kết hôn. Thay vào đó, Luật sư 
có thể hướng dẫn, tư vấn cho các bên 

về quy trình, thủ tục, cách thức chuẩn 

bị hồ sơ và hỗ trợ các bên trong quá 

trình thực hiện thủ tục. 

18.  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân? 

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân bao gồm: 

i. Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi 
công dân Việt Nam cư trú cuối 
cùng trước khi xuất cảnh xác 
nhận về tình trạng hôn nhân của 
đương sự trong thời gian trước 
khi xuất cảnh. 

ii. Cơ quan đại diện Việt Nam nơi 
đương sự tạm trú từ 6 tháng trở 
lên trước khi đến nước tiếp nhận 
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xác nhận về tình trạng hôn nhân 
của đương sự trong thời gian tạm 
trú tại nước đó. 

19.  Tôi là công dân Việt Nam, muốn đăng ký 
kết hôn với vợ người Hàn Quốc, nhưng vì 
lý do công việc vợ tôi chưa sang Việt Nam 
được, vậy một mình tôi có thể đăng ký 
được không hay phải có đủ vợ chồng tôi? 

Cả hai bạn phải có mặt đầy đủ để thực 

hiện các quy trình đăng ký kết hôn, như: 
để ký tên, phỏng vấn và trao Giấy 

chứng nhận đăng ký kết hôn.  

20.  Chi phí để đăng ký kết hôn giữa người Việt 
Nam và người nước ngoài là bao nhiêu? 

Chi phí thực hiện thủ tục đăng ký kết 

hôn có yếu tố nước ngoài ước tính 

khoảng 2.200.000 VND (Hai triệu hai 

trăm nghìn đồng).  

Bao gồm:  

(i) lệ phí đăng ký kết hôn, và  

(ii)  chi phí kiểm tra sức khỏe. 

 

 

 

Cần hỗ trợ thêm: 

Chúng tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của quý Khách hàng để hỗ trợ 
việc đăng ký kết hôn của bạn được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. 

Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng email hoặc điện thoại theo các thông tin bên dưới:  

 

Luật sư Nguyễn Thị Kim Ngân | Cộng Sự Cấp Cao 

T: (+84-28) 6276 9900 

E: ngan.nguyen@cnccounsel.com    

 

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Trà | Cộng Sự 

T: (+84-28) 6276 9900 

E: tra.nguyen@cnccounsel.com  

mailto:ngan.nguyen@cnccounsel.com
mailto:tra.nguyen@cnccounsel.com


Trang | 16  

 

 

CNC© | A Boutique Property Law Firm 

63B Đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

T: (+84-28) 6276 9900 | F: (+84-28) 2220 0913 

cnccounsel.com | contact@cnccounsel.com   

 

Miễn trừ: 

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng 
những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông 
tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được 
thay đổi mà không cần phải thông báo trước. 

http://www.cnccounsel.com/
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