




HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN XIN CẤP VISA 

Phần 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Mục 1.1: Full name: Họ và tên chữ in hoa 

Mục 1.3: Giới tính – check vào đúng giới tính 

Mục 1.4: Ngày tháng năm sinh – viết theo mẫu: năm/tháng/ngày 

Mục 1.5: Quốc tịch 

Mục 1.6: Quốc gia 

Mục 1.7: Số Chứng minh dân nhân/ Căn cước công dân 

Mục 1.8: Đã từng dùng tên khác để nhập cảnh Hàn Quốc chưa: check chọn câu trả lời 

“Yes” hoặc “No” (nếu chọn “Yes” cần ghi rõ họ tên đã sử dụng) 

Mục 1.9 Có nhiều hơn 1 quốc tịch không: check chọn câu trả lời “Yes” hoặc “No” (nếu 

chọn “Yes” cần ghi rõ tên quốc tịch) 

Phần 2: THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Mục 2.1: Địa chỉ của người nộp đơn xin cấp visa: Địa chỉ thường trú (số nhà, xã, huyện, 

tỉnh) 

Mục 2.2: Địa chỉ cư trú hiện tại: Nêu cụ thể nếu khác với mục 2.1 

Mục 2.3: Số điện thoại liên hệ 

Mục 2.4: Địa chỉ email cá nhân 

Mục 2.5 Thông tin liên hệ khi cần thiết: 

a. Họ và tên người thân: viết không dấu 

b. Quốc gia: Viet Nam 

c. Điện thoại liên hệ: Số điện thoại của người thân 

d. Quan hệ với người xin cấp Visa 

Phần 3: THÔNG TIN CHI TIẾT XÁC NHẬN XIN CẤP VISA 

Mục 3.1: Không điền Mục  

Mục 3.2: Ngày hết hết hạn hộ chiếu 

Mục 3.3: Số hộ chiếu (điền số hộ chiếu mới nhất, vẫn còn giá trị sử dụng) 

Mục 3.4 Ngày hết hạn hộ chiếu: điền theo định dạng năm/tháng/ngày 

Mục 3.5 Có thay đổi hộ chiếu trong vòng 03 tháng trở lại: check chọn câu trả lời “Yes” 

hoặc “No” 

Mục 3.6: Tình trạng lưu trú: E-9 

Xác nhận mọi thông tin khai ở trên là chính xác, ký tên (lưu ý: tại mục năm/tháng/ngày 

xin cấp Visa người lao động để trống, không điền) 





 


