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BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

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

Số: 617 /HTQTCT-HT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

V/v tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ
chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước
ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tiếp theo Công văn số 840/HTQTCT-HT ngày 13/8/2019, Công văn số
382/HTQTCT-HT ngày 01/4/2020, Công văn số 714/HTQTCT-HT ngày
09/7/2020, Công văn số 186/HTQTCT-HT ngày 18/3/2021 và Công văn số
436/HTQTCT-HT ngày 13/5/2021, trên cơ sở thông báo mới nhất của Đại sứ
quán Cộng hòa Nam Phi và Đại sứ quán Cộng hòa Colombia tại Việt Nam, Cục
Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục cập nhật, tổng hợp thông tin về giấy tờ
chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết
hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch của Việt Nam, cụ thể như sau:
- Cộng hòa Nam Phi: Mẫu Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của Nam
Phi cấp cho công dân Nam Phi theo thông báo tại Công văn số 1185/HTQTCTHT ngày 20/8/2016 đã hết hiệu lực, được thay thế bởi mẫu Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân được cấp bởi Sở Nội vụ Nam Phi (có mẫu kèm theo); Giấy này
phải được chứng thực bởi Văn phòng hợp pháp hóa lãnh sự, Sở quan hệ và hợp
tác quốc tế Nam Phi. Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Hà Nội không có thẩm
quyền chứng nhận những văn bản pháp lý này để sử dụng ở Việt Nam.
- Cộng hòa Colombia: Bổ sung mẫu Giấy xác nhận tình trạng độc thân
của công dân Colombia, do Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán Colombia tại Việt
Nam cấp (có mẫu kèm theo). Mẫu Giấy xác nhận này và mẫu Giấy chứng nhận
khai sinh do Văn phòng đăng ký dân sự/cơ quan đại diện ngoại giao của
Colombia cấp cho công dân Colombia theo thông báo tại Công văn số
501/HTQTCT-HT ngày 08/5/2018 đều có giá trị chứng minh hôn nhân của công
dân Colombia để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông báo để các Sở Tư pháp biết,
triển khai thực hiện thống nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nhâm Ngọc Hiển (để biết);
- Cổng TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT (P).
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