Gia hn tm trú cho ngi nc ngoài ti Vit Nam
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Gia hn tm trú cho ngi nc ngoài ti Vit Nam
Bc 1: Chun b h s theo quy nh ca pháp lut.
Bc 2: Np h s:
1. C quan, t chc Vit Nam, công dân Vit Nam và ngi nc ngoài c trú hp
pháp ti Vit Nam np h s ti tr s làm vic ca Phòng Qun lý xut nhp cnh,
Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ng.
2. Cán b tiêp nhân hô s kiêm tra tinh phap ly va nôi dung hô s:
+ Nu ây u, hp lê, thi nhn h s, in và trao giây biên nhn, hn ngày tr kt qu.
+ Nu h s cha hp l thì cán b tip nhn h s hng dn ngi np b sung h s cho y .
* Thi gian np h s: t th 2 n sáng th 7 hang tuân (tr ngay tt, ngày lê và ch
nht).
Bc 3: Nhn kt qu:
a) Ngi n nhn kt qu a giy biên nhn cho cán b tr kt qu kiêm tra, i chiu, nu
có kt qu gia hn tm trú thì yêu cu ngi n nhn kt qu np l phí và ký nhn.
b) Thi gian: t th 2 n th 6 hang tuân (tr ngay tt, ngày lê và th 7, ch nht).
trc tip ti tr s làm vic ca Phòng Qun lý xut nhp cnh, Công an tnh, thành
ph trc thuc Trung ng.
+ Thành phn h s:
a) T khai ngh cp, b sung, sa i th thc và gia hn tm trú (mu N5).
b) H chiu hoc giy t có giá tr i li quc t ca ngi nc ngoài.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
không quá 05 ngày làm vic k t khi nhn h s.
c quan, t chc và ngi nc ngoài c trú hp pháp ti Vit Nam.
Phòng Qun lý xut nhp cnh, Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ng.
gia hn chng nhn tm trú.
10 USD.
T khai ngh cp, b sung, sa i th thc và gia hn tm trú (mu N5).

1. C quan, t chc ngh cp, b sung, sa i th thc, gia hn tm trú cho ngi nc
ngoài, ngi Vit Nam mang h chiu nc ngoài ã có h s chng minh t cách
pháp nhân ti Phòng Qun lý xut nhp cnh, Công an tnh, thành ph trc thuc
Trung ng.
2. Ngi nc ngoài, ngi Vit Nam mang h chiu nc ngoài có h chiu hp l, có th
Yêu cu, iu kin thc hin th thc (tr trng hp min th thc), chng nhn tm trú do c quan có thm quyn Vit
tc hành chính (nu có)
Nam cp, ang c trú ti Vit Nam và không thuc din "cha c nhp cnh Vit
Nam" hockhông thuc din “tm hoãn xut cnh”.
3. Công dân Vit Nam ngh cp, b sung, sa i th thc, gia hn tm trú cho ngi
nc ngoài, ngi Vit Nam mang h chiu nc ngoài phi là ngi có quan h cha,
m, v, chng, con vi ngi nc ngoài, ngi Vit Nam mang h chiu nc ngoài (xut
trình giy t chng minh quan h).
+ Lut Nhp cnh, xut cnh, quá cnh, c trú ca ngi nc ngoài ti Vit Nam (Lut s
47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
Cn c pháp lý ca th tc
+ Thông t s 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 ca B Công an quy nh
hành chính
mu giy t liên quan n vic nhp cnh, xut cnh, c trú ca ngi nc ngoài ti Vit
Nam.
+ Thông t s 157/2015/TT-BTC, ngày 08/10/2015 ca B Tài chính quy nh

ch thu, np và qun lý s dng l phí cp h chiu, th thc, giy t v nhp cnh, xut
cnh, quá cnh và c trú ti Vit Nam.

