申請歸化中華民國國籍應繳證件簡表

(國 人 之 外 籍 配 偶 適 用 ）

Bảng tóm tắ t văn bản cầ n nô ̣p khi làm đơn nhâ ̣p quố c tich
̣ Trung Hoa Dân Quố c
(Dùng cho phố i ngẫu nước ngoài nhâ ̣p quố c tich
̣ )
Số
hiêụ
1

2

3

4

5

Tên văn bản cần chuẩ n bi ̣
Đơn vi ̣cấp phát và giải thi ch
́
Thẻ cư trú ngoa ̣i kiều hoă ̣c thẻ cư＊ ＊Thẻ cư trú ngoa ̣i kiều có kèm theo ho ̣ tên
trú vi ñ h viễn ngoa ̣i kiêù
＊
bằng tiếng Trung
＊ ＊Liên tu ̣c trong 5 năm, mỗ i năm cư trú trên
＊
183ngày
＊ ＊Thời gian cư trú không đươ ̣c gián đoa ̣n (hoă ̣c
＊
gián đoa ̣n không quá 30 ngày)
Chuẩ n bi ̣năng lực ngôn ngữ cơ bản 1. Chứng minh ho ̣c trên một năm ta ̣i các trường
trong nước và kiến thức thông
công lập và tư thục trong nước.
thường cơ bản về nghi ã vu ̣ và
2. Chứng minh số giờ lên lớp đươ ̣c cấp phát của
quyền lơ ̣i cơ bản của người dân
các cơ quan chi ́nh phủ trong nước (phối ngẫu
(Người làm đơn phải sử du ̣ng nô ̣p
với người trong nước hoă ̣c đã từng là phối
kèm khung bên phải cho ̣n 1 trong
ngẫu với người trong nước có quyền giám hô ̣
3 mu ̣c)
con cái với thời gian ho ̣c trên 72 tiếng)
3. Tham gia kiểm tra nhâ ̣p tich
̣ (cho ̣n 1 trong
hi nh
̀ thức thi nói hoă ̣c thi viết, phối ngẫu với
người trong nước hoă ̣c đã từng là phối ngẫu
với người trong nước có quyền giám hô ̣ con
cái - 60 điểm thông qua )
(Nế u thông qua tham gia kiểm tra nhâ ̣p
tich,
̣ thi ̀ không cầ n kèm theo bảng điểm )
1 tấm ảnh phù hơ ̣p với quy cách
giấy chứng minh thư kiểu mới
Chi phi ́ làm giấy chứng nhâ ̣n 1200 1. Ra bưu điêṇ mua tem, người thu phi ́ ghi chú:
Đài tê ̣
Bô ̣nô ̣i chinh
́
2. Sử dụng máy tính để truy cập công ty tài
chính "Mạng thanh toán toàn quốc hóa đơn
điện tử" thông qua Internet hoặc tải xuống
"Ứng dụng mạng thanh toán quốc gia hóa
đơn điện tử" từ thiết bị di động với "Thẻ tài
chính hành động" để hoàn tất thanh toán.
◎ Viê ̣t Nam: Văn phò ng văn hó a kinh tế
Giấy tờ chứng minh từ bỏ quốc tich
̣ Sở sự vu ̣ lãnh sự bô ̣
ngoa ̣i giao
Viê ̣t Nam ta ̣i Đài Bắ c (tầ n g 3, số 65,
cũ（ văn bản bằng tiếng nước ngoài Điê ̣n thoa ̣i:
đường Songjiang, TP Đài Bắ c,
02-25166626)
và văn bản dich
̣ ra tiếng Trung）. 02-23432888
Những văn bản cũ ta ̣i lãnh sự quán Văn phòng miề n Trung
◎Inđô: quay về nước làm thủ tu ̣c
bô ̣ ngoa ̣i giao
nước ngoài ta ̣i Trung Hoa hoă ̣c
người ủy quyền đa ̣i diêṇ cho các cơ Điê ̣n thoa ̣i: 04-22510799 ◎Philipin: Vă n phòng văn hóa kinh tế
quan, phải thông qua công chứng Văn phòng miề n Nam Manila (tầ ng 11, số 176, đường
bô ̣ ngoa ̣i giao Changchun, TP Đài Bắ c , 02-25082224)
của bô ̣ ngoa ̣i giao; Những người ta ̣i
Điê ̣n thoa ̣i:03-8331041
nước ngoài, phải thông qua công
◎Myanma:quay về nước làm thủ

chứng của văn phòng đa ̣i sứ quán
ta ̣i nước ngoài và kiểm duyêṭ la ̣i
của bô ̣ ngoa ̣i giao.

Văn phòng miề n Đông tu ̣c
bô ̣ ngoa ̣i giao
Điê ̣n thoa ̣i: 03-8331041
◎ Thái Lan: Văn phò ng kinh tế thương
ma ̣i Thái Lan (tầ n g 12, số 168, đường
Songjiang, TP Đài Bắ c, 02-25811979)

1. Người làm đơn nhâ ̣p tich
̣ nên tự mi nh
̀ làm đơn mang lên văn phòng sự vu ̣ hô ̣
chi ́nh nơi cư trú trong nước
Chú
thi ch
́
2. Tinh
̣ trong vòng 1 năm giao nô ̣p giấ y
́ từ ngày nhâ ̣n giấ y cho phép nhâ ̣p tich,
chứng nhâ ̣n từ bỏ Quố c tich
̣ cu.̃
Người chưa nô ̣p trong thời gian này, ngoài thông qua bô ̣ ngoa ̣i giao kiểm tra
xác minh do ha ̣n chế chinh
́ thực luâ ̣t pháp hay thủ tu ̣c hành chinh
́ của quố c
tich
̣ cu,̃ dẫn tới không thể nô ̣p giấ y chứng minh từ bỏ quố c tich
̣ trong thời
gian quy đinh,
̣ ngoài viêc̣ có thể gia ha ̣n thời gian làm đơn ra, se ̃ hủy bỏ giấ y
phép nhâ ̣p tich.
̣
★Phải nô ̣p giấy tờ nêu trên theo ti nh
̀ hi nh
̀ chung, nếu có trường hơ ̣p đă ̣c biê ̣t, vẫn

phải tuân theo các quy đinh
̣ có liên quan đến luâ ̣t quốc tich
̣ và quy tắc chi tiết thực
thi luâ ̣t quốc tich.
̣

