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Chấm  Dứt Thời Gian Góp Ý Về Đề Nghị 
Thay Thế Thẻ Xanh Không Có Ngày Hết Hạn 

 
WASHINGTON – Vào ngày 22 tháng 8 năm 2007, cơ quan Quốc Tịch và Di Trú (USCIS) phổ 
biến trong Công Báo Liên Bang một quy định được đề nghị mà nếu thi hành, sẽ buộc thường trú 
nhân hợp pháp phải thay thẻ thường trú (Mẫu I-551) không có ngày hết hạn. USCIS nhận các 
góp ý của quần chúng về đề nghị này trong 30 ngày và chấm dứt ngày 21 tháng 9 năm 2007. 
Hiện nay USCIS đang duyệt 298 góp ý nhận được trong thời gian đó. 
 
Quy định được đề nghị này không hề ảnh hưởng đến các thẻ thường trú hợp lệ hiện hành. 
Thường trú nhân hiện có thẻ đó vẫn tiếp tục sử dụng thẻ đang có để chứng minh tình trạng di trú 
của mình trong khi du hành, tìm việc làm, và bất cứ lúc nào luật buộc phải chứng minh. 
 
Sau khi duyệt và cân nhắc các góp ý nhận được về quy định được đề nghị này, USCIS sẽ công 
bố quyết định chung cuộc. USCIS không thể cho biết khi nào thì công tác duyệt xét sẽ kết thúc 
hoặc công bố quyết định chung cuộc. 
 
Một khi công bố, quyết định chung cuộc sẽ giải thích thủ tục thay thế các thẻ xanh này. Quyết 
định chung cuộc cũng đặt ra thời hạn mà USCIS sẽ nhận đơn để thay thế các thẻ này. Cho tới 
bây giờ, chưa có một thời hạn nào được đưa ra. 
 
Khi thời hạn nạp đơn chấm dứt, USCIS sẽ xác định phải mất bao nhiêu thời gian để giải quyết 
các đơn nhận được. Sau đó USCIS sẽ phổ biến thông báo trong Công Báo Liên Bang, đặt ra ngày 
mà thẻ thường trú không có ngày hết hạn sẽ không còn hiệu lực nữa. Như vậy mới bảo đảm được 
những chủ thẻ đã nạp đơn sẽ nhận được thẻ mới trước khi thẻ cũ của họ hết hiệu lực. 
 
Chủ thẻ đang có loại thẻ thường trú không có ngày hết hạn có thể nạp đơn xin thay thẻ trong lúc 
này, nhưng hiện giờ không bắt buộc phải làm như vậy. 
 
USCIS tin rằng việc thay thế các thẻ này rất quan trọng về mặt an ninh và di trú. Thẻ mới sẽ cho 
cơ quan có dịp cập nhật hình ảnh và chi tiết sinh trắc ghi trên thẻ. Nó cũng giúp chủ thẻ nhận 
được loại thẻ có những đặc tính an ninh hơn, và loại trừ chuyện lưu hành nhiều phiên bản của 
cùng loại thẻ. 
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