
 
Nota: - Si prega di compilare 01 modulo della richiesta con 01 photo tessera 4 x 6 cm e il passaporto valido. 
  

 
Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam 

Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam 
Vía di Bravetta, 156   –   00164 Roma 
Tel: 06 66160726 – Fax: 06 66157520 

 
 
 
 
 
 

 
 

ĐƠN XIN NHẬP XUẤT CẢNH VIỆT NAM 
Richiesta del visto d’ingresso e d’uscita 

 
 
    01 ảnh 

01 photo 
(4x6cm) 

deve essere 
spillato o 
incollato 

  

1.Họ và tên (chữ in hoa): 
Cognome e nome (in stampatello):  
 
…………………………………………………………… 
2. Giới tính:  
Sesso: ……………………………………………………. 
3. Ngày sinh:  
Data di nascita: ………………………………………….. 
4. Nơi sinh :  
Luogo di nascita: ………………………………………... 
5. Quốc tịch gốc: 
Nazionalità d’origine: …………………………………… 
6. Hộ chiếu số: 
Passaporto No: …………………………………………... 
7. Loại hộ chiếu: 
Tipo del passaporto: …………………………………….. 
8. Ngày cấp: 
Data di rilascio: …………………………………………. 
9. Ngày hết hạn: 
Data di scadenza: ………………………………………... 
10. Cơ quan cấp:  
Rilasciato da: ……………………………………………. 
11. Nghề nghiệp: 
Professione: ……………………………………………... 
12. Nơi làm việc: 
Luogo di lavoro: ………………………………………… 
13. Số điện thoại, fax: 
Tel: ……………………………………………………… 
Fax: ……………………………………………………… 
14. Địa chỉ cư trú hiện nay:  
Domicilio: ……………………………………………….. 
………………………………………………………….... 
15. Số điện thoại:  
Tel: ……………………………………………………… 
16. Trẻ em cùng đi (họ tên, ngày sinh, quan hệ): 
Minori accompagnati (Cognome e Nome, data di  
nascita, il rapporto verso accompagnatore): ……………. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

17. Mục đích nhập cảnh: 
Scopo della visita (turismo/affari/altri) : ……………. 
……………………………………………………….. 
18. Tên, địa chỉ, cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, quan 
hệ, địa chỉ của thân nhân ở Việt Nam nơi vào làm 
việc hoặc thăm: 
Nominativo, indirizzo di ente/ organismo o cognome, 
nome, relazione, domicilio dei familiari da contattare 
in Vietnam: ………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
19. Thời gian dự kiến NXC Việt Nam: 
Data prevista per l’entrata e l’uscita in e da Vietnam: 
Dal: ……………………. Al: ……………………….. 
20. Loại visa: 
Tipo del visto:  
Singolo ……………………………………………… 
Multiplo: …………………………………………….. 
21. Cửa khẩu NXC VIệt Nam: 
Aeroporto o località d’ingresso e d’uscita: …………. 
……………………………………………………….. 
22. Tôi cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự 
thật. 
Si dichiara quanto sopra dichiarato corrisponde alla 
verità. Si assume totale responsabilità in caso di 
dichiarazione mendace. 
 
Làm tại:………….. Ngày …… tháng …….năm .…... 
Fatto a …………… il ……………………………….. 

Ký tên 
Firma 

 
 
 
 
 
 

 


