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* Hỏi: Con tôi đã có thị thực 5 năm nhưng về Việt Nam chỉ được cư trú 90 ngày. Vậy tôi
có thể xin thẻ tạm trú cho con được không? Thời gian tạm trú được bao lâu? Chồng tôi
quốc tịch nước ngoài đã làm việc ở VN được 1 năm, tôi có quốc tịch VN, có thể xin cấp
thẻ tạm trú cho con theo diện chồng tôi được không và cần thủ tục gì?

* Trả lời:

1. Gia hạn tạm trú theo Giấy miễn thị thực

Theo thông tin bạn cung cấp và theo quy định của pháp luật, chúng tôi hiểu rằng “thị thực 5
năm” của con bạn mà bạn đề cập đến là Giấy miễn thị thực cho người nước ngoài là con của
công dân Việt Nam (Giấy miễn thị thực) (Điều 9 và Khoản 5 Điều 12 Luật nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (Luật xuất nhập cảnh
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2014) và Nghị định 82/2015/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định
cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước
ngoài hoặc của công dân Việt Nam (Nghị định 82/2015/NĐ-CP).

Theo đó, người nhập cảnh bằng Giấy miễn thị thực được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp
chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh; nếu giấy miễn thị thực còn thời hạn dưới
06 tháng thì cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn của giấy miễn thị thực theo quy định
tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 82/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp Giấy miễn thị thực của con
bạn có thời hạn trên 06 tháng, bạn có thể làm thủ tục xin gia hạn thời hạn tạm trú của con bạn
theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 82/2015/NĐ-CP: “Trường hợp nhập cảnh bằng
giấy miễn thị thực có nhu cầu ở lại trên 06 tháng, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam
bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú không quá 06
tháng”.

2. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

Đối với trường hợp xin thẻ tạm trú cho con bạn, Khoản 2 Điều 36 Luật xuất nhập cảnh 2014 quy
định người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ,
TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực. Theo đó, con bạn muốn xin
cấp thẻ tạm trú thì trước tiên cần phải xin cấp thị thực. Cần lưu ý rằng, con bạn vẫn đang có
Giấy miễn thị thực nên bạn chỉ có thể xin thị thực cho con sau khi Giấy miễn thị thực hết hạn.

Đồng thời, trong các loại thị thực được xét để cấp thẻ tạm trú, chỉ có duy nhất ký hiệu TT là loại
thị thực được cấp cho “người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài
được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là
cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam” (Khoản 18 Điều 8 Luật xuất nhập cảnh 2014).
Với quy định này, con của bạn có thể được xét cấp thẻ thị thực, thẻ tạm trú trong 02 trường
hợp:
- theo diện chồng của bạn nếu đáp ứng được 02 điều kiện: (i) Con bạn dưới 18 tuổi; (ii)
Chồng bạn đã được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ;
- hoặc theo diện bạn là công dân Việt Nam.

Con bạn sẽ thuộc trường hợp được cấp thị thực tại Việt Nam theo ký hiệu TT với thời hạn không
quá 12 tháng (Khoản 4 Điều 9 Luật xuất nhập cảnh 2014). Bạn nên cân nhắc để xin cấp thị
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thực và thẻ tạm trú cho con theo diện này. Như vậy, để xin cấp thẻ tạm trú, con bạn cần: (1) Xin
cấp thị thực; (2) Làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú.

Để xin cấp thị thực cho con, bạn trực tiếp gửi văn bản đề nghị tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
theo mẫu NA3 tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên
quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi có thị
thực ký hiệu TT, bạn làm thủ tục xin thẻ tạm trú cho con.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bao gồm: (Theo Khoản 1 Điều 37 Luật xuất nhập cảnh 2014 và Điều
4 Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp
giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam):

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (Theo mẫu NA7 của Thông tư 31/2015/TT-BCA)

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Theo mẫu NA8 Thông tư
31/2015/TT-BCA);

Hộ chiếu;

02 Ảnh 3cm x 4cm ( 01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh rời)

Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú.

Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú: Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Thời gian theo quy định để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ
ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
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Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự

B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Quê Hương Online.
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