
外籍勞工轉換雇主或工作申請書(中越雙語版)
Đơn đăng ký chuyên chủ hoăc công viêc dành cho lao động nước ngoài

工作類別 Thể loại công việc：
□1.製造工作 Ngành nghề sản xuất 　□2.營造工作 Ngành nghề xây 
dựng
□3.家庭看護工作 Khán hộ công gia đình
□4.家庭幫傭工作 Giúp việc gia đình
□5.海洋漁撈工作 Ngư nghiệp
□9.機構看護工作 Khán hộ công viện dưỡng lão
□6.就業服務法第46條第1項第11款工作

Loai nghề trong luật dich vụ viêc lam khoản 11 hang 1 điều 46 cua 
luật nay

申請項目：（公立就業服務機構專
用）
Đăng ký  hạng  mục ： （ Dành 
cho cơ quan dịch vụ viêc làm của 
nhà nước）
核准外國人轉換雇主或廢止原雇主之聘
僱許可，外國人經限期至公立就業服務
機構辦理轉換雇主
Cấp giấy phep cho lao động chuyên 
chủ hoăc phế chuất giấy phep thuê 
lao động của chủ cu, lao động thông 
qua cơ quan dịch vụ viêc làm của 
nhà nước làm thủ tục chuyên đôi 
chủ thuê trong thơi han quy định.

申請人
Ngươi đăng ký

營利事業統一編號
（身 分 證 字 號）

（護照號碼）
Số đăng ký doanh nghiêp

（Số chưng minh thư nhân 
dân）

（Số hộ chiếu）
申請日期

Ngày xin đăng ký
年　     　月　   　  日

Ngày       tháng       năm
申 請 轉 出 國 別 與 人 數

Đăng ký chuyên ra số lượng và loại lao động nước ngoài
泰國（030）

THAI LAN
菲律賓
（024）

PHILIPPINES

馬來西亞(019)
MALAYSIA

印尼(009)
INDONESIA

越南(033)
VIỆT NAM

蒙古（021）
MÔNG CÔ

合計
TÔNG HƠP

男 Nam 男 Nam 男 Nam 男 Nam 男 Nam 男 Nam 人
Ngươi女 nư 女 nư 女 nư 女 nư 女 nư 女 nư

□ 本申請案無委任私立就業服務機構辦理或
Giấy đăng ký này không có uỷ quyên cho cơ quan dịch vụ viêc làm tư nhân làm thủ tục hoăc

□ 本申請案係委任私立就業服務機構辦理（請擇一勾選），並聲明本申請案所填寫資料及檢附文件等
均

屬實，如有虛偽，願負法律上之一切責任。
    Giấy đăng ký này là uỷ quyên cho cơ quan dịch vụ viêc làm tư nhân làm thủ tục (chon một trong hai loai),và 

nói rõ ghi điên giấy đăng ký này cung với giấy tơ cân nộp kem theo là đung sự thực ,nếu có nguyên thiên 
,sẽ chiụ toàn bộ trach nhiêm trước phap luât.

申請人：　　　　　　　　　　　     （單位圖記）
Ngươi đăng ký：　　　　　　　　　　 （dấu cơ quan）
通訊地址：
Đia chỉ liên hê：
聯絡人：　　　　　　　　　　 　　　（簽章）                聯絡電話：(　　)
Ngươi liên hê：　　　　　　　　　　　（đóng dấu ký tên）       điên thoai liên hê：(　　)-
受委任私立就業服務機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　　（單位圖記）
Tên cơ quan dịch vụ viêc làm tư nhân đươc uỷ quyên：　　　　　　 （dấu cơ quan）
許可證字號：                       負責人：               （簽章）
Số giấy phep chưng nhận：             Ngươi phụ trach：        （đóng dấu ký tên）
通訊地址：
Đia chỉ liên hê：
專業人員：　　　　　　　　　　　　（簽名）
Nhân viên chuyên nghiệp：　　　　　　（ký tên）
聯絡人：　　　　　　　　　　　　 　聯絡電話：(　　)
Ngươi liên hê：　　　　　　　　　　  điên thoai liên hê：(　　)-
（以下虛線範圍為公立就業服務機構收文專用區）
（ Phân dưới đây là phân dành cho cơ quan dịch vụ viêc làm của nhà nước thu nhân giấy tơ chuyên 
dung）



收文章：
Dấu thu nhân：

收文號：
Mã số thu nhân：

應檢附文件：
Giấy tơ cân nộp:
□1.申請書。

Đơn đăng ký
□2.中央主管機關核准外國人轉換雇主或廢止原雇主之聘僱許可，並限期外國人轉換雇主或工作

之證明文件。
Cơ quan chủ quan trung ương cấp giấy phep cho lao động chuyên chủ hoăc phế chuất giấy phep 
thuê lao động của chủ cu, và giấy cho lao động chuyên chủ thuê trong thơi han quy định hoăc giấy 
tơ chưng minh công viêc.

□3.外國人護照及居留證影本。
Hộ chiếu và thẻ cư tru của lao động ban copy

□4.外國人同意轉換雇主或工作之證明文件。
   Giấy đông ý chuyên chủ của lao động hoăc giấy tơ chưng minh công viêc
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