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Công Hàm Độc Thân (Ngoại Giao) 
(Single Status) 

11/08/10 
 
 
Thân nhân được bảo lãnh (Beneficiary) 
 

1- Họ & tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán. Full name, D.O.B, P.O.B, origin 
2- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú. Permanent residence address 
3- Số giấy CMND, nơi cấp, ngày cấp. Xin vui long cung cấp bản copy nếu có. ID#; date and place of issue 

 
Người bảo lãnh (Petitioner) 
 

1- Nơi sinh và nguyên quán (nơi sinh của cha). P.O.B and origin 
2- Copy hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.  Copy of US passport or green card 
3- Giấy ly dị bản chính có công chứng nổi của tiểu bang hoặc bản copy (néu có). Original or copy of divorce decree (if any)  
4- Họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi cư ngụ: Cha/Mẹ, Anh Chị Em. Full name, D.O.B, residence of parents & siblings 

Không kể những người thân đã mất, duy nhất năm sinh được chấp nhận. 
5- Tên công việc, tên và địa chỉ sở làm hiện tại. Occupation;name and address of current employer  
6- Tóm tắt tiểu sử từ năm 15 tuổi đến nay, làm gi? ở đâu? Brief biography from age 15 - present 
7- Nếu ly dị trước đây: năm kết hôn, nơi cư ngụ của từng người vợ trước (tên thành phố hoặc tiểu bang). Year of  prior 

marriages  & name of city or state of ex-spous(es) 
 
Lưu ý: Khách hang ngoài tiểu bang VA-MD-DC (Clients out of VA-MD-DC area) 
 

- Copy passport hoặc thẻ xanh, công chứng công cộng nơi tiểu bang nơi hiện cư ngụ bằng con dấu mực. Copy of passport 
or green card with public notary, using notary ink seal, from state of residency 

- Lấy giấy chứng nhận độc thân của tiểu bang nơi hiện cư ngụ (văn phòng hướng dẫn cách xin mẩu giấy này). Obtain 
single status from state of residency. Office will help to apply for this affidavit 

 
Phí Dịch Vụ (Fees): 
 

- Phí $300 cho mỗi hồ sơ thường (5-6 tuần). Phí trả bằng cash; personal check hoặc money order ngay khi làm hồ sơ. Phí 
cộng thêm $100 cho mỗi lần ly dị (nếu có) và $50 cho dịch vụ gấp (4-5 tuần) nếu quý khách có nhu cầu. 

- Service fees: $300 for each regular application (5-6 weeks). Fees can be paid by cash, personal check or money order. 
Additional $100 fee for each prior divorce. $50 for express service (4-5 weeks).  

 
Lưu ý:  
 

- Công hàm độc thân có thời hạn sử dụng giao động từ 3-6 tháng tuỳ theo địa phương. Single status document expires 3-6 
months in various provinces. 

- Khách hàng có thể được yêu cầu khám sức khoẻ tâm thần trước hôn nhân. Client might be asked to obtain pre-marital 
examination of mental health. 

 
 
Xin cảm ơn – Thank you 
Thái Nguyễn 


