HƯỚNG DẪN VỀ ẢNH CHỤP XIN CẤP THỊ THỰC
ẢNH MẪU
Ảnh chụp chất lượng cao là cơ sở để ảnh
được hiển thị tốt nhất và điều kiện để áp
dụng sinh trắc học trong hộ chiếu.
Bảng hướng dẫn này bao gồm các đặc
điểm mà ảnh chụp cần có để có thể sử dụng
cho hộ chiếu. Việc lưu ý các yêu cầu được mô
tả tại đây là tối cần thiết để đảm bảo việc
nhận diện người đặt đơn theo sinh trắc học
và ảnh được hiển thị tốt nhất trên văn bản.
Về cơ bản, người xin cấp hộ chiếu/thị
thực không được phép đội mũ hoặc khăn khi
chụp ảnh. Việc quấn khăn vì lí do tôn giáo
hoặc lí do y tế không tạm thời có thể được
xem xét là ngoại lệ.
Không chụp bất cứ phần nào của các bộ
đồng phục.

Ảnh mẫu

Chiều cao khuôn mặt, lớn nhất
Chiều cao lý tưởng (36mm)
Chiều cao lý tưởng (32mm)
Chiều cao khuôn mặt, nhỏ nhất

Vị trí mắt, cao nhất
Vị trí mắt, thấp nhất

HÌNH THỨC
Ảnh phải thể hiện rõ các nét mặt từ cằm
cho đến đỉnh đầu cũng như toàn bộ khuôn
mặt. Chiều cao khuôn mặt phải chiếm 70 –
80% ảnh, tương đương với kích thước 32 –
36 mm từ cằm đến đỉnh đầu, không tính
phần tóc.
Do khó xác định được vị trí đỉnh đầu nên
ảnh hộ chiếu chỉ bị từ chối khi chiều cao
khuôn mặt nhỏ hơn 27 mm hoặc lớn hơn 40
mm.
Đối với người nhiều tóc, cần chú ý chụp
toàn bộ phần đầu (bao gồm cả tóc) nhưng
không làm nhỏ kích thước khuôn mặt. Khuôn
mặt phải nằm chính giữa ảnh.

Vị trí cằm

Vị trí mũi ở chính
giữa, vùng ghi tối

Quá lớn

Quá nhỏ

Không chính giữa

ĐỘ NÉT VÀ ĐỘ TƯƠNG PHẢN
Các phần của bức ảnh phải được chụp sắc
nét, đủ độ tương phản và rõ ràng.
ĐỘ SÁNG

Không nét

Thiếu độ tương phản

Thừa sáng

Quá tối

Mặt bị phản sáng

Sấp bóng

Đổ bóng phía sau

Hình nền gây nhiễu

Khuôn mặt phải được chiếu sáng đều.
Tránh hiện tượng ảnh bị phản chiếu ánh sáng
hoặc sấp bóng cũng như mắt đỏ.
PHÔNG NỀN
Phông nền phải sáng, đơn sắc (lý tưởng
nhất là màu ghi trung tính) và tương phản với
khuôn mặt và tóc. Đối với tóc sáng màu, nên
sử dụng nền ghi đậm hơn, đối với tóc tối màu
nên sử dụng nền ghi sáng. Nền không được
phép có hoa văn.
Trên ảnh chỉ hiển thị duy nhất người cần
chụp (không có người khác và đồ vật).
Không để xuất hiện bóng trên hình nền.

Nền không có độ
tương phản

CHẤT LƯỢNG ẢNH
Ảnh cần được in trên giấy chất lượng cao
với độ phân giải tối thiểu là 600 dpi (đặc biệt
là đối với ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật
số).
Màu ảnh phải trung tính và màu da phải
được hiển thị một cách tự nhiên.
Ảnh không được phép có nếp gấp hoặc
vết bẩn.
Có thể nộp ảnh màu hoặc ảnh trắng đen.

Bị nhuốm màu

Có nếp gấp và vết mực

Độ phân giải thấp

Miệng mở quá to

Không nhìn thẳng

Mắt nhắm

Tóc xõa trước mặt

Nhìn sang bên

Gọng kính che mắt

Mắt kính quá tối

Mắt kính bị lóa

Đội mũ

Mặt bị che khuất

Mặt bị sấp bóng

Đầu nghiêng

Đội mũ

Có đồ vật trong ảnh

Đầu quá lớn

Người thứ 2 trong ảnh

Có đồ vật trong ảnh

VỊ TRÍ ĐẦU VÀ BIỂU CẢM
Người chụp không được phép nghiêng
hoặc xoay đầu.
Người chụp cần có biểu cảm trung tính,
miệng khép và nhìn thẳng vào máy ảnh.

Đầu nghiêng

MẮT VÀ HƯỚNG NHÌN
Người chụp phải nhìn thẳng vào máy ảnh.
Mắt phải mở và được thấy rõ, không bị tóc
hoặc gọng kính che khuất.
NGƯỜI ĐEO KÍNH
Mắt phải được thấy rõ và có thể nhận
diện (không được phép để ánh sáng phản
chiếu lên mắt kính, không đeo kính màu hoặc
kính râm).
Gọng kính không được phép che khuất
mắt.
MŨ VÀ KHĂN
Về cơ bản, người chụp không được phép
đội mũ và khăn. Ngoại lệ được áp dụng cho
các trường hợp vì lí do tôn giáo.
Trong trường hợp này, khuôn mặt từ
cạnh dưới cằm tới trán phải được thấy rõ.
Không được phép để khuôn mặt bị sấp
bóng.
TRẺ EM
Đối với trẻ em dưới 10 tuổi thì có thể áp
dụng các ngoại lệ sau đây về chiều cao khuôn
mặt và vị trí mắt trên ảnh chụp:
Chiều cao khuôn mặt phải chiếm 50 –
80% ảnh, tương đương với kích thước 22 –
36 mm từ cằm đến đỉnh đầu, không tính
phần tóc.
Do khó xác định được vị trí đỉnh đầu nên
ảnh hộ chiếu chỉ bị từ chối khi chiều cao
khuôn mặt nhỏ hơn 17 mm hoặc lớn hơn 40
mm. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì áp
dụng thêm các ngoại lệ dưới đây.
TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ
Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 6 tuổi,
ngoài các ngoại lệ được nêu ở mục „Trẻ em“
thì có thể áp dụng thêm các ngoại lệ về vị trí
đầu (vẫn cần chụp trực diện!), biểu cảm, mắt
và hướng nhìn cũng như vị trí trung tâm của
người chụp trên bức ảnh.

