PHỤ LỤC
Biểu mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
và
Biểu mẫu Giấy xác nhận việc đã ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly hôn
đã tiến hành ở nước ngoài
(Kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BTP
Ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp)
________________

Số
TT
01
02

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước TP/HT-2010-TK.GCLH
ngoài
Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly TP/HT-2010-XNGCLH
hôn đã tiến hành ở nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN ĐÃ TIẾN HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI

Mẫu TP/HT-2010-.TK.GCLH

Kính gửi: ……………..................................................
Họ và tên người khai: …………………………...................….........................................
Quốc tịch:…….......………................................................................................................
Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:................…………………........……
Nơi thường trú/ tạm trú:…………................................................……................……….
Số điện thoại (nếu có):…………………………………………......…..............................
Quan hệ với người ghi chú việc ly hôn:.............................................................................
Đề nghị Sở Tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn cho người có tên dưới đây:
Họ và tên: ………..............…………………………….........Giới tính:..……………...
Ngày tháng năm sinh: ………...................………………………………………………
Quốc tịch:…….......…......................................................................................……..........
Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........………………………………
Nơi thường trú/tạm trú: …………...............……….....................………………………
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: ..................................................................................
……………….................…………………………………........................................…
Nơi đăng ký kết hôn trước đây:..........................................................................................
……………….................………………………………….......................................…....
Đã ly hôn với ông/bà:
Họ và tên:: …………………........................…………………………………….............
Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........………………………………
Nơi thường trú/tạm trú: …………...............……….....................……………………….
tại (ghi rõ tên nước):........................................theo (ghi rõ hình thức văn bản:Bản
án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác):.................................................................
đã có hiệu lực pháp luật số………........, ngày……/……/............. của (ghi rõ tên cơ
quan công nhận việc ly hôn)…………….………..............................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu khai sai tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
..................................................................... .
..................................................................... .
.................................................................... ..

.......... , ngày….. tháng……năm……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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UỶ BAN NHÂN DÂN
tỉnh/thành phố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....................................

.................., .ngày……...tháng……....năm……....

SỞ TƯ PHÁP
Số:............ /STP-XN

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Thông tư số ........../TT-BTP ngày.......tháng.......năm .......... của Bộ Tư pháp
hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài;
Xét đề nghị của:.............................................................. về việc:......................................
..........................................................................................................................................

Mẫu TP/HT-2010-XNGCLH

XÁC NHẬN:
Ông/bà:
Họ và tên: ……………………………………………Giới tính…………........................
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….................
Quốc tịch:…………………………………………….............................……………......
Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........…………………………………...
Nơi thường trú/tạm trú:……………………………..............................………………....
Đã thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn số..........................quyển số:.........................
ngày..........tháng.........năm...............theo
..............………...................………...................……………………………………........
...........………...................………....................
số..........................., ngày..........tháng: .....năm............của .........……………...................
............................................................................................................................................
Cán bộ hộ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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