
HƯỚNG DẪN TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỢP PHÁP HÓA VĂN BẢN CỦA NƯỚC NGOÀI: 
THE CONSULTING GUIDE OF LEGALIZING ITINERARY IN FOREIGN DOCUMENT: 
 
1. Trường hợp nước có Lãnh sự quán, Đại sứ quán nước ngoài tại VN đồng ý chứng thực: 
    In case the country has Consulate, Foreign Embassies in Vietnam agreed confirming:    
 
 
  
 Đem đến  
  
  

                                                                       Bring to 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Trường hợp bình thường  Normal case: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   Làm tại 
 Nước ngoài 

 
    Made in  
    Abroad 

                                                                                                                        Làm tại Việt Nam 
                                                                                                                        Made in Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lý lịch tư pháp Police record 
- Bằng cấp hoặc Giấy xác nhận bằng 
cấp Degree or degree’s Certification 
- Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 
   Certificate of working experience 
- Văn bản do cơ quan nước ngoài cấp 
   Document was issued by foreign 
agency 

Lãnh sự quán, Đại sứ quán của NN tại 
VN xác nhận con dấu, chữ ký của cơ 
quan NN 
Consulate, foreign Embassy in Vietnam 
confirmed the seal, signature of foreign 
agency 

Dịch sang tiếng Việt có Công 
Chứng -> THỦ TỤC HOÀN TẤT 
Notarized translating into Vietnamese 
-> FINISH PROCEDURE 

Sở Ngoại Vụ TP.HCM, Cục Lãnh Sự tại 
HNội xác nhận con dấu của Lãnh Sự 
Quán, Đại Sứ Quán NN tại VN  Foreign 
Office of HCM City, Consulate Bureau at 
Hanoi confirmed the Consulate’s seal, 
Foreign Embassy in Vietnam

- Lý lịch tư pháp Police record 
- Bằng cấp hoặc Giấy xác nhận bằng 
cấp Degree or degree’s Certification 
- Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 
   Certificate of working experience 
- Văn bản do cơ quan nước ngoài cấp 
   Document was issued by foreign 
agency 

Công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm 
quyền tại nước ngoài chứng thực nội 
dung, chữ ký hoặc con dấu trên văn bản. 
Notary or appropriate authorities in 
abroad confirm the content, signature or 
seal on text.

Đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Việt 
Nam tại nước ngoài xác nhận chữ ký, 
con dấu của Bộ ngoại giao, Đổng lý 
Bang, Tòa án tối cao. 
Embassy, Vietnam Consul General in 
abroad confirm signature, seal of 
Foreign Office, Cabinet Director of 
State, Supreme Court. 

 Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: 
Bộ ngoại giao, Đổng lý Bang, Tòa án tối 
cao… xác nhận tư cách pháp lý của công 
chứng viên. 
Appropriate authorities of foreign: Foreign 
Office, Cabinet Director of State, Supreme 
Court, .… confirm legal personality of 
notary. 

Lãnh sự quán, Đại sứ quán của nước ngoài tại VN 
xác nhận con dấu hoặc chữ ký của Cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài. Consulate, foreign 
Embassy in Vietnam confirmed the seal or 
signature of the relevant department of foreign. 

Sở ngoại vụ TP.HCM, Cục Lãnh sự tại Hà 
Nội: xác nhận chữ ký hoặc con dấu của Lãnh 
sự quán, Đại sứ quán nước ngoài tại VN 
Foreign Office of HCM City, Consulate 
Bureau at Hanoi confirmed the signature or 
seal of Consulate, Foreign Embassy in 
Vietnam

Dịch sang tiếng việt có công 
chứng  -> THỦ TỤC HOÀN TẤT 
Notarized translating into 
Vietnamese -> FINISH 
PROCEDURE 



 
1. Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? 
 
Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước 
ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam. 
 
2. Chứng nhận lãnh sự là gì? 
 

Căn cứ vào Thông  tư số 01/1999/TT-NG ngày  3/6/1999 của Bộ trưởng bộ ngoại giao quy định: 
Chứng nhận lãnh sự là việc chứng thực: Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để sử dụng 
ở nước ngoài (là chứng nhận lãnh sự). 

Nhiều người đã hay nhầm lẫn giữa Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự. Vì vậy khi làm các 
thủ tục liên quan đến Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú xin Quý khách hàng lưu ý các thủ tục này để 
tránh hiểu nhầm đáng tiếc. 

 

3. Tóm tắt quá trình Hợp pháp hóa lãnh sự: 
 
a. Trường hợp nước có Lãnh sự quán, Đại sứ quán nước ngoài tại VN đồng ý chứng thực: 

Bước 1: Đến lãnh sự quán (mà người lao động nước ngoài mang quốc tịch) tại Việt Nam để chứng 
thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp 

Bước 2: Đến sở ngoại vụ TP.HCM để chứng thực chữ ký, con dấu của Lãnh sự quán Việt Nam 

Bước 3: Dịch ra tiếng việt 

b. Trường hợp nước có Lãnh sự quán, Đại sứ quán nước ngoài tại VN không đồng ý chứng thực: 

Bước 1: Copy tài liệu cần sử dụng tại Việt Nam đến Cơ quan ngoại giao hoặc Cơ quan khác có thẩm 
quyền (Thông thường đó là phòng Công chứng hoặc Viện Luật) theo quy định của Pháp luật mà người 
nước ngoài đó là Công dân dân để được xác nhận tính hợp pháp của tài liệu đó. 

Bước 2: Đến lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại để chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài 
liệu đó bằng việc ký và đóng dấu ngoại giao. 

Bước 3: Dịch ra tiếng việt 

 
 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ V.L.C để được hướng dẫn chi tiết 

ĐT: (028)3833 9533 – 0918 012 255 (Gặp Mr. Lương và Cộng sự) 

Email: luatsu@vlcvn.com 

 


