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Thông tin về nhu cầu Lấy Quốc Tịch hoặc Thường Trú Nhân

Vui lòng nêu rõ lý do bạn muốn đăng ký Lấy Quốc Tịch hoặc Thường Trú Nhân bên dưới.  

Vai trò của người nộp đơn:

Người nộp đơn chính (NNĐ) Vợ hoặc chồng của NNĐ Người bảo hộ của NNĐ 

Con cái/ Người phụ thuộc vào NNĐ Người ủy quyền của NNĐ 

Số lượng đăng ký

Vui lòng nêu rõ mối quan hệ giữa những người đăng ký đính kèm trong đơn này

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ DI TRÚ - THƯỜNG TRÚ NHÂN

*Tất cả thông tin sẽ được kiểm tra và thẩm định bởi GIS. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ phỏng vấn ngắn qua 
điện thoại hoặc sắp xếp một cuộc hẹn để trao đổi rõ hơn về nhu cầu của bạn.



MỤC A: THÔNG TIN CÁ NHÂN

A2. Tên và tên lót hợp pháp đầy đủ, như trên hộ chiếu

A4. Ngày/ tháng và lý do (nếu có thay đổi tên)A3. Tên khác hoặc Bí danh bạn đã và đang dùng 

A6. Họ và tên bằng chữ viết theo ngôn ngữ của bạnA5. Họ và tên hợp pháp đầy đủ, như trên giấy khai sinh

A9. Ngày tháng năm sinh A10. Giới tính 
Nam
Nữ

A7. Nơi sinh

A12. Quốc tịch đầu tiên khi sinh raA11. Tình trạng hôn nhân

A13. Chi tiết tình trạng hôn nhân của bạn theo pháp luật 
* Nếu đã kết hôn, hãy nêu rõ họ tên của vợ hoặc chồng, thời gian và địa điểm kết hôn.
Nếu đã ly hôn, hãy nêu rõ họ tên vợ hoặc chồng cũ, thời gian và địa điểm kết hôn, thời gian và địa điểm xác nhận ly hôn.

A14. Tôi hiện là công dân hoặc đã từng là công dân của quốc gia khác
* Hãy nêu rõ thời gian của bất kì thay đổi nào trong hồ sơ công dân của bạn (bao gồm cả quyền công dân đã từ bỏ) và địa điểm cấp phép thay
đổi đó.

Chưa từng kết hôn

Đã ly hôn

Đã kết hôn

Góa

A8. Quê quán

A1. Danh xưng và họ hợp pháp đầy đủ, như trên hộ chiếu

Ông Bà

Khác:

Họ đầy đủ:
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A16. Số chứng minh nhân dân và quốc gia cấp

Những ngôn ngữ mà bạn biết và mức độ thành thạo từng kỹ năng của ngôn ngữ đó (nghe, nói, đọc, viết)

A19. Thông tin liên hệ

A20. Thông tin nghề nghiệp

A17. Số an sinh xã hội/ bảo hiểm & quốc gia phát hành

Hộ chiếu 1

Quốc gia cấp hộ chiếu

Số hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày cấp

Ngày hết hạn

*Vui lòng điền T – Tệ, TB – Trung bình, BT – Bình thường, G – Giỏi. TT – Thành thạo vào bảng bên dưới.

Địa chỉ thường trú hiện tại (ghi đầy đủ)

Số điện thoại cố định

Nghề nghiệp chính hiện tại

Điện thoại di động Địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân (Email)

Bạn có tự kinh doanh/ làm chủ doanh nghiệp nào không?
Có Không

Địa chỉ cư trú hiện tại, nếu có (ghi đầy đủ)

Số

Quốc gia

Số

Quốc gia

Hộ chiếu 2 Hộ chiếu 3

* Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin nếu bạn đang sở hữu nhiều hộ chiếu

A15. Thông tin hộ chiếu chi tiết

Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết
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Loại hình doanh nghiệp của bạn hoặc công ty bạn làm việc

Tên doanh nghiệp bạn đang làm chủ hoặc nơi bạn làm việc

Địa chỉ đầy đủ nơi doanh nghiệp bạn đang kinh doanh hoặc 
nơi bạn làm việc

Tổng Thu Nhập Ròng hàng năm (theo USD/ Euros/ GBP)
*Có thể làm tròn

*Có thể làm tròn

Tổng Giá Trị Tài Sản Ròng

1.

2.

3.

4.

5.

$ 

€ 

£

$ / € / £

$ / € / £

A21. Thông tin thu nhập, nguồn vốn đầu tư và tài sản bạn có

Số điện thoại công ty

Địa chỉ hòm thư điện tử công ty (Email)

Địa chỉ trang web (website) của doanh nghiệp bạn đang làm
chủ hoặc nơi bạn làm việc

Chủ lao động nơi bạn làm việc hoặc người giữ vai trò quan
trọng nhất mà bạn đang hợp tác kinh doanh

Nguồn Thu nhập (từ công việc hoặc hoạt động kinh doanh
đem lại nguồn thu nhập chính của bạn)

Tổng Giá Trị Tài Sản Ròng, (tài sản cá nhân trừ đi nợ cá 
nhân phải trả) (đơn vị USD/ Euros/ GBP)

Thẩm quyền pháp lý của các hoạt động kinh doanh bạn đã liệt kê (ví dụ: thị trường kinh doanh nơi bạn hoạt động/ làm việc)
và các hoạt động tạo ra Tổng Giá trị Tài Sản Ròng của bạn (ví dụ: những địa điểm nơi bạn đang sở hữu bất động sản...)
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B1. Thông tin về Cha (huyết thống hoặc nhận nuôi)

Họ Tên

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Ngày tháng năm sinh

MỤC B: THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

B2. Thông tin về Mẹ (huyết thống hoặc nhận nuôi)

Họ Tên

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Ngày tháng năm sinh

B3. Thông tin về Anh/ Chị / Em (bao gồm anh, chị, em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hoặc nhận nuôi)

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh
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B4. Thông tin về Vợ hoặc Chồng

Vợ hoặc chồng của bạn có đăng ký chương trình không?        Có

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Không

B5. Thông tin về Con cái (bao gồm con ruột, con nuôi và con riêng nếu có)

Con của bạn có đăng ký chương trình không? Có

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Không

Con của bạn có đăng ký chương trình không? Có

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Không

Con của bạn có đăng ký chương trình không? Có

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Không

Con của bạn có đăng ký chương trình không? Có

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Không
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Con của bạn có đăng ký chương trình không?

Từ (tháng/năm) Tới (tháng/năm) Địa chỉ – Thành phố - Mã bưu chính – Quốc gia

B6. Thông tin về những nơi bạn đã từng sinh sống và định cư trong vòng 10 năm qua

B7. Trình độ học vấn, bằng cấp mà bạn đã đạt được

Từ
(tháng/năm)

Bằng cấp/
chứng chỉ

Tới
(tháng/năm) Tên trường Địa điểm

* Vui lòng liệt kê tất cả những nơi bạn đã cư trú và sinh sống trên 6 tháng trong thời gian qua.

Có

Họ Tên Giới tính

Nơi sinh Quốc tịch Địa chỉ nơi ở hiện tại

Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh

Không
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Từ 
(tháng/năm)

Loại hình
doanh nghiệp

Tới
(tháng/năm) Nghề nghiệp Địa điểmTên công ty/

Tên chủ lao động

B8. Tóm tắt công việc của bạn trong vòng 10 năm qua, bao gồm cả giai đoạn thất nghiệp và hành nghề tự do

MỤC C: THÔNG TIN BỔ SUNG

* Thông tin bổ sung và / hoặc mô tả thêm về những hồ sơ đính kèm đơn đăng ký của bạn
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MỤC D: CAM KẾT 

Tôi xác nhận đã đọc và hiểu tất cả các yêu cầu; cũng như xác nhận tất cả thông tin và lời khai được cung cấp trong mẫu này là đúng, 

được cập nhật mới nhất và do chính tôi tự hoàn thành đơn.

Tôi xác nhận ủy quyền cho GIS để có thể xác minh bất kỳ thông tin cá nhân nào về tôi và/hoặc con cái của tôi. Tôi cũng xin ủy 

quyền cho GIS được phép truy cập thêm thông tin, báo cáo tín dụng, hồ sơ tội phạm hoặc bất kỳ loại hồ sơ nào về tôi và/hoặc con 

cái của tôi, nếu đó là cần thiết và là yêu cầu quan trọng phục vụ cho việc đăng ký quốc tịch hoặc thường trú nhân. Ngoài ra, tôi 

hoàn toàn ý thức được rằng những thông tin, báo cáo và hồ sơ nêu trên có thể được thu thập từ các nguồn công cộng, chính quyền 

hoặc cơ quan tư nhân. Để tạo điều kiện lấy được các báo cáo thông tin và hồ sơ được yêu cầu về tôi và/hoặc con cái của tôi, tôi ủy 

quyền cho các cơ quan được liên hệ và miễn trừ mọi bổn phận và trách nhiệm pháp lý của tất cả các bên liên quan trong quá trình 

đăng ký dịch vụ. Theo đó, tôi cũng cho phép GIS chuyển giao bất kì thông tin cá nhân nào về tôi và/hoặc con cái của tôi trên mẫu 

đơn này hoặc thu thập được để xác minh các thông tin đó, hoặc thu thập các báo cáo hoặc hồ sơ về tôi và/hoặc con cái của tôi, nhằm 

hỗ trợ GIS trong việc hỗ trợ tôi và/hoặc con cái của tôi đạt đủ điều kiện cấp quyền công dân hoặc thường trú nhân.

Tôi đảm bảo rằng những thông tin trên là đúng sự thật và chính xác. Nếu tôi khai báo sai hoặc bỏ qua bất kỳ thông tin bắt buộc nào 

trong mẫu này, tôi chấp nhận rằng đơn đăng ký của tôi có thể bị từ chối. Nếu có bất kỳ thay đổi nào của tôi ảnh hưởng đến thông 

tin đã cung cấp trong biểu mẫu này, tôi xác nhận sẽ cập nhật bằng văn bản cho GIS hoặc tìm cách liên hệ với GIS sớm nhất có thể 

trong khoảng thời gian giữa ngày nộp đơn này và ngày được cấp quyền công dân hoặc thường trú nhân.
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Chữ ký và họ tên người làm đơn
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Ngày … /… /………
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PHIẾU KHAI THÔNG TIN

Lưu ý: Vui lòng hoàn thành đầy đủ thông tin bên dưới. Mỗi thành viên trong gia đình phải đăng ký một phiếu khai thông 
tin riêng biệt.

1. Bạn đã bao giờ tham gia lực lượng vũ trang của bất kì quốc gia nào?

Họ Tên Tên lót

Mối quan hệ với người nộp đơn chính Giới tính Ngày/ tháng/ năm sinh .../…/………

Số chứng minh thư Số đăng ký người ngoại quốc

Số nhập tịch Quốc tịch

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

Có Không

2. Bạn có đang hoặc đã từng là thành viên của bất kỳ tổ chức quân sự hoặc bán quân sự nào?

5. Bạn đã bao giờ bị kết án và phải giam giữ một thời gian hoặc bị quản chế?

10. Bạn đã bao giờ bị từ chối giấy phép cư trú ở bất kỳ quốc gia nào?

11. Bạn đã bao giờ nộp đơn xin quyền công dân ở bất kỳ quốc gia nào mà quyền công dân đó vẫn 
chưa được cấp?

3. Bạn đã bao giờ bị bắt, bị buộc tội, bị kết án, bị kết tội hoặc bị trục xuất do bất kỳ hành vi phạm tội 
chống lại pháp luật ở bất kỳ quốc gia nào?

4. Bạn có bị cáo buộc, hoặc buộc tội về các hoạt động bất hợp pháp dưới bất kỳ tính chất nào ở bất 
kỳ quốc gia nào?

6. Bạn đã bao giờ tham gia, trực tiếp hay gián tiếp, viện trợ tài chính cho khủng bố hoặc bất kỳ tổ chức 
khủng bố hoặc tội phạm nào chưa?

7. Bạn đã bao giờ bị điều tra bởi bất kỳ cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan thuế ở bất kỳ nước 
nào?

8. Bạn có bao giờ liên quan đến, dưới vai trò cá nhân hoặc người điều hành, bất kỳ trường hợp phá sản, 
mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý?

9. Bạn đã bao giờ bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh, có mặt bất hợp pháp, bị trục xuất khỏi bất kỳ quốc 
gia nào, hoặc tìm cách hỗ trợ người khác làm điều tương tự?

Có Không12. Bạn có phải là cá nhân đang giữ chức vụ chính trị quan trọng? (‘PEP’)
(‘PEP’, nghĩa là những cá nhân đã hoặc đang là nhân viên công chức, hoặc các cá nhân đã hoặc đang nắm giữ 
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các chức vụ cao. Ví dụ như chính trị gia cấp cao, người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ, quan chức tư pháp 
hoặc quân đội cấp cao, quan chức đảng phái chính trị và nhà điều hành cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước 
(SOE). Định nghĩa của PEP bao gồm cả thành viên gia đình và cộng sự thân cận của một PEP.)

13. Bạn có tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác chưa được tiết lộ trong mẫu này?

Tôi đảm bảo rằng những thông tin khai báo trên là đúng sự thật và chính xác. Nếu tôi khai báo sai hoặc bỏ qua bất kỳ thông 
tin bắt buộc nào trong mẫu này, tôi chấp nhận và hiểu rằng đơn đăng ký của tôi có thể bị từ chối. Nếu có bất kỳ thay đổi 
nào về phía tôi ảnh hưởng đến thông tin đã cung cấp trong biểu mẫu này, tôi xác nhận sẽ cập nhật bằng văn bản cho GIS 
hoặc tìm cách liên hệ với GIS sớm nhất có thể trong khoảng thời gian giữa ngày nộp đơn này và ngày cấp quyền công dân 
hoặc thường trú nhân.

Địa điểm Chữ ký và họ tên người làm đơn

Họ tên:

Ngày … /… /………

Có Không

14. Tôi có thể xác nhận rằng tài sản của tôi được thu thập từ các nguồn hoàn toàn hợp pháp, và không 
phải từ, dù trực tiếp hay gián tiếp, nguồn thu từ các hoạt động tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

Có Không

15. Tôi có thể xác nhận rằng tôi hoàn toàn tuân thủ nghĩa vụ thuế trên toàn cầu. Có Không

16. Tôi có thể xác nhận, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, rằng tôi hiện không phải là đối tượng của bất 
kỳ cuộc điều tra hình sự nào.

Có Không

17. Tôi hiểu rằng tôi sẽ bị tước quyền công dân nếu tôi bị kết án hành vi phản quốc hoặc xúi giục. Có Không
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