
 Bản cập nhật ngày 19/03/2020 

 

PHIẾU CÂU HỎI 

 

Họ tên:……………………………………………. Giới tính:  □ Nam          □ Nữ 

 

Ngày sinh:………/……/………………Quốc tịch:………………………………. 

 

Số hộ chiếu:…………………………… 

 

Đề nghị bạn trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách điền ✔vào ô vuông □ thích hợp. 

 

Câu hỏi 1: Bạn có từng lưu trú tại một trong những khu vực trong danh sách dưới đây 

trước ngày dự kiến nhập cảnh Nhật Bản 14 ngày hay không? 

 

□ Đã từng     □ Chưa từng 

 

Câu hỏi 2: Sau khi được cấp visa, bạn có dự định lưu trú tại một trong những khu vực 

trong danh sách dưới đây trước ngày dự kiến nhập cảnh Nhật Bản 14 ngày hay không? 

 

□ Có dự định    □ Không có dự định 

 

Trung Quốc Tỉnh Hồ Bắc (Hubei)/ Tỉnh Chiết Giang (Zhejiang) 

Hàn Quốc 
Daegu/ Gyeongsangbuk-do (Gyeongsan-si/Andong-si/Yeongcheon-si/ 

Chilgok-gun/ Uiseong-gun/ Seongjugun/Cheongdo-gun/Gunwi-gun) 

Iceland Toàn bộ 

Iran 

Tỉnh Qom /Tỉnh Tehran / Tỉnh Gilan /Tỉnh Mazandaran / Tỉnh Isfahan / 

Tỉnh Alborz / Tỉnh Markazi / Tỉnh Qazvin /Tỉnh Semnan / Tỉnh Golestan / 

Tỉnh Lorestan  

Italia 
Lombardia/Veneto/Emilia-Romagna/Marche/Piemonte Liguria/ 

Valle d’Aosta/Trentino-Alto Adige/Friuli Venezia Giulia/Aosta Valley  

San Marino Toàn bộ 

Thụy Sĩ Bang Ticino/Bang Basel-Stadt 

Tây Ban Nha Vùng Navarre/Vùng Madrid /Vùng xứ Basque/Vùng La Rioja 

 

Ngày…….tháng …….năm …….         

               

Chữ ký người xin visa: ……………………………….   


Trường hợp khai báo không đúng sự thật tại phiếu câu hỏi này sẽ bị từ chối cấp visa và sẽ không 

được thụ lý hồ sơ xin visa trong vòng 6 tháng với cùng một mục đích. Ngoài ra, nếu việc khai báo 

không đúng sự thật bị phát hiện sau khi được cấp visa thì visa đã được cấp đó cũng sẽ bị hủy bỏ.  

Trường hợp khai báo không đúng sự thật khi nhập cảnh Nhật Bản sẽ bị từ chối nhập cảnh căn cứ 

theo quy định của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và Luật Xét duyệt tị nạn. Trường hợp bị phát hiện 

khai báo không đúng sự thật sau khi đã nhập cảnh thì căn cứ các quy định nói trên có thể bị giam giữ 

hoặc phạt tù tới 03 (ba) năm, hoặc phạt tiền đến 03 (ba) triệu yên. Khi đó, người khai báo không đúng 

sự thật sẽ bị hủy bỏ tư cách lưu trú và có thể bị cưỡng chế trục xuất.  


