
Ngày 16/10/2015, Chính phủ  đã ban hành  Nghị định số 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

  

Theo Nghị định, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ 

ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm thì được gia hạn 

một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. Hộ chiếu phổ thông 

có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông 

còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. Thời hạn của hộ chiếu quốc 

gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp cho công dân kèm theo trẻ em dưới 9 tuổi thực 

hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 

Các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được sửa đổi, bổ sung như sau: Giấy tờ có 

giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được cấp riêng cho từng công dân. Hộ chiếu phổ thông cấp 

cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia 

hạn. Trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có 

đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị không quá 5 

năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu ngoại giao cấp cho con dưới 18 

tuổi của những người thuộc diện quy định pháp luật và hộ chiếu công vụ cấp cho con dưới 

18 tuổi của nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn 

và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có thời hạn từ 1 đến 5 năm 

tính từ ngày cấp cho đến khi người con đó đủ 18 tuổi và không được gia hạn. Đồng thời, 

Nghị định còn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

như sau: Công dân Việt Nam đang ở trong nước thuộc diện đối tượng được cấp hộ chiếu 

ngoại giao, hộ chiếu công vụ, khi đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp 

01 bộ hồ sơ tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại cơ quan 

Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Bộ Ngoại giao. Hồ sơ 

gồm: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (theo mẫu quy định). Văn 

bản (theo mẫu quy định) của cơ quan có thẩm quyền về việc cử hoặc cho phép ra nước 

ngoài trong đó ghi rõ là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, trong biên chế Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ lương 

của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Nếu người đề nghị là con dưới 

18 tuổi cần nộp thêm bản sao giấy khai sinh và bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối 

với trường hợp đã đủ 14 tuổi trở lên). Các giấy tờ trên là bản chụp thì phải xuất trình bản 

chính để kiểm tra, đối chiếu… 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015. 

 


