
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------- 

 

Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch 

(việc sinh đã được đăng kí tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ) 
 

 

  Kính gửi: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ 
 

Họ và tên người đề nghị :      

Địa chỉ :      

Số  :            

Quan hệ với người được đề nghị ghi chú vào sổ hộ tịch:        

Đề nghị Tổng lãnh sự quán vào sổ ghi chú và cấp Giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam cho 

trẻ có tên dưới đây: 

Họ và tên trẻ:         Giới tính:    

Ngày, tháng, năm sinh:     Nơi sinh:       

Dân tộc:        Quốc tịch:      

Quê quáni:              

Địa chỉ:              

Họ và tên chaii:             

Ngày, tháng, năm sinh:     Nơi sinh:       

Dân tộc:        Quốc tịch:      

Địa chỉiii:              

Họ và tên mẹiv:             

Ngày, tháng, năm sinh:     Nơi sinh:       

Dân tộc:        Quốc tịch:      

Địa chỉv:              

Đã đăng kí khai sinh tạivi:            

dovii        cấp ngày          

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 

Làm tại        ngày  tháng   năm    

Người đề nghị 

 

 

 

    

 
   

 
Người cha        Người mẹ 

 
 
 
 
             

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam  
tại Houston, Texas 

5251 Westheimer Rd, Ste 1100 
Houston, TX 77056-5414 

Phone: (713) 850-1233



                                               
                                                           
i Theo quê quán của cha 
ii Đúng như Hộ chiếu, nếu khác với Giấy Khai sinh: ghi rõ cả hai tên 
iii Theo bằng lái xe (Driver’s License) 
iv Đúng như Hộ chiếu, nếu khác với Giấy Khai sinh: ghi rõ cả hai tên 
v Theo bằng lái xe (Driver’s License) 
vi Ghi rõ thành phố/tiểu bang Hoa Kỳ nơi đã đăng ký khai sinh 
vii Cơ quan Hoa Kỳ cấp Khai sinh 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam  
tại Houston, Texas 

5251 Westheimer Rd, Ste 1100 
Houston, TX 77056-5414 

Phone: (713) 850-1233
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