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________________________________________ 

 
 

 ĐƠN XIN CẤP THỊ THỰC 
VISA  APPLICATION  FORM 

 
 
 
1. Họ và tên (viết bằng chữ in) : 
    Name and surname (In printed letter) : _______________________________________________________ 
  
2. Nam hay nữ :                                                                                                                                                           11. Hộ chiếu số : 
    Sex : ____________________________________              Passport No : _____________________________ 
  
3. Ngày và nơi sinh : 12. Nơi cấp : 
    Date and place of birth : _____________________       Place of issue : ____________________________ 
  
4. Quốc tịch gốc : 13. Ngày cấp : 
    Nationality of birth : ________________________       Date of issue : ____________________________ 
  
5. Quốc tịch hiện tại : 14. Có giá trị đến ngày : 
    Present nationality : ________________________       Expiry date : ______________________________ 
  
6. Nghề nghiệp hoặc chức vụ : 15. Thời gian dự định ở Việt Nam : 
    Profession ( or specifying post held) : __________       Duration staying in Viet Nam : ________________ 
  
   _________________________________________ 16.  Ngày dự định rời Việt Nam : 
  
7. Địa chỉ  hiện tại :        Date of proposed departure from Viet Nam : ____ 
    Present address : _________________________       ________________________________________ 
  
    ________________________________________ 17.  Bằng phương tiện : 
    ________________________________________        Traveling by : _____________________________ 
  
8. Địa chỉ thường trú (nếu khác ở trên) : 18.  Qua cửa khẩu : 
    Permanent (home) address : _________________        Port of departure : _________________________ 
  
    ________________________________________ 19.  Làm việc với ai hoặc cơ quan tại Việt Nam: 
    ________________________________________         Whom or Which organization do you contact in 

Viet Nam :  
  
9. Tên, ngày sinh trẻ em đi cùng (Trên 12 tuổi khai bản riêng)        ________________________________________ 

Name, date of birth of children accompanying 
(over 12 years old, please write in another sheet) :  

       ________________________________________ 

  
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

20. Tôi xin cam đoan lời khai trên hoàn toàn đúng sự       
thực và xin chịu trách nhiệm 
I hereby declare that : all these are true and I will 
take all my responsibility about them 

  
10. Mục đích nhập cảnh : Khai tại :                                 Ngày :    
      Purpose of visit : _________________________ At : __________________  Date : ________________ 
  

 KÝ TÊN 
 Signature 

 

 
 

Photo 3x4 


