
1. Một bản sao sổ hộ khẩu của công dân Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp (đã hoàn tất 
việc đăng ký kết hôn, nội dung ghi nhận về việc kết hôn là phải nêu rõ quốc tịch, họ tên tiếng nước ngoài và ngày tháng năm sinh của vợ (chồng) là người nước ngoài). 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp (như nơi kết hôn không có chế độ đăng ký kết hôn thì trình 
nộp giấy chứng nhận kết hôn). 

3. Giấy xác nhận không có tiền án tiền sự hoặc phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp. (có giá trị sử dụng trong 
vòng một năm kể từ ngày cấp, nhưng không được vượt quá thời hạn đã được ghi nhận trong giấy đó). 

4. Giấy chứng nhận sức khỏe đạt tiêu chuẩn của người nước ngoài đã được thăm khám tại bệnh viện do Bộ y tế và phúc lợi chỉ định hoặc bệnh viện nước ngoài đạt tiêu chuẩn 
cấp có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe. 

5. Hộ chiếu (giá trị sử dụng còn lại ít nhất là từ 6 tháng trở lên).
6. Hai hình ( ảnh) màu có kích thước 2 inch được chụp trong vòng 6 tháng gần đây.

7. Hãy tham khảo trang web của Cục công tác lãnh sự Bộ ngoại giao để tìm hiểu về lệ phí c ấp thị thực cư trú https://www.boca.gov.tw/cp-76-32-4a369-1.html (người 
nào mang hộ chiếu của nước Mỹ thì áp d ụng theo phí xử lý tương ứng). 

【 Giấy tờ nêu tại điểm 2, điểm 3 và điểm 4 đã được hoàn tất tại nước ngoài thì ph ải được cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Hoa Dân Quốc ở nước ngoài chứng nhận 
lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, và kèm theo bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh.】 

【 Đã nhập cảnh Đài Loan theo thị thực lưu trú có thời hạn, khi ngày lưu trú tại Đài Loan đã vượt quá những ngày lưu trú có thời hạn đã cho phép thì phải xuất cảnh rời khỏi 
lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc ngay, cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Đài Loan không cấp giấy phép cho chuyển đổi thị thực theo diện cư trú.】 

Người đứng đơn đang ở nước ngoài thì tr ực tiếp xin 

cấp thị thực cư trú tại cơ quan đại diện ngoại giao ở 

nước ngoài, Người đứng đơn đã nhập cảnh Đài 

Loan bằng thị thực lưu trú dựa trên nguyên do 

nương tựa người thân, thì hãy làm đơn xin cấp lại 

thị thực cư trú tại Cục công tác lãnh sự của Bộ 

ngoại giao (gồm văn phòng làm việc của Bộ ngoại 

giao đóng tại miền trung, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài 

Nam, miền nam, miền đông). ※Người đứng đơn 

được cấp thị thực lưu trú có thời hạn từ 60 ngày trở 

lên, lại không có đóng thêm dòng chữ 「 Không 

được gia hạn」(NO EXTENSION) hoặc sau khi 

nhập cảnh Đài Loan bằng thị thực lưu trú là không 

cho phép làm thủ tục xin giấy phép cho chuyển 

sang diện cư trú, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo 

nguyên do nương tựa người thân, tức có thể trực 

tiếp làm đơn xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều tại các 

Trạm phục vụ của Sở quản lý xuất nhập cảnh và di 

dân trực thuộc Bộ nội vụ, không cần phải đến nộp 

đơn tại Cục công tác lãnh sự của Bộ ngoại giao 

hoặc văn phòng làm việc của Bộ ngoại giao đóng 

tại miền trung, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, 

miền nam, miền đông để làm thủ tục xin cấp thị 

thực cư trú. 

Sở di dân của Bộ nội vụ 

Trạm phục vụ đặt tại cơ quan chính phủ của 

các thành phố trực thuộc trung ương, huyện 

(thành phố, thị xã) 

Xin cấp thẻ cư 
trú ngoại kiều 

Xin cấp thị thực cư trú 

Hướng Dẫn Người Nước Ngoài Có Quan Hệ Hôn Nhân Với Công Dân Trung Hoa Dân Quốc Về Quy Trình Xin Nhập 

Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc Và Đăng Ký Hộ Khẩu 
越南文 

Bộ Nội Chính sửa đổi tháng 5 năm 2021

Quy trình thủ tục Cơ quan giải quyết Giấy tờ phải trình nộp 

1. Đăng ký kết hôn tại Đài Loan : (1)Giấy thỏa thuận về việc kết hôn (2)Giấy tờ chứng nhận nhân thân và giấy xác nhận tình tr ạng hôn nhân của vợ (chồng) là người nước ngoài và bản dịch tiếng Trung phải được cơ quan 

đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (bản dịch tiếng Trung phải được do công chứng viên chứng thực) và giấy khai về việc lấy họ tên tiếng Trung) (3)Sổ hộ khẩu (4)Giấy chứng 

minh nhân dân, con dấu. 

2. Đăng ký kết hôn tại nước ngoài : (1)Giấy tờ chứng nhận sự kết hôn và bản dịch tiếng Trung phải được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (2)Sổ hộ khẩu (3)Giấy chứng 

minh nhân dân, con dấu (4)Giấy tờ chứng nhận nhân thân của vợ (chồng) người nước ngoài (5)Vợ (chồng) là người nước ngoài có quan hệ hôn nhân với công dân Trung Hoa Dân Quốc không cùng lúc về Đài Loan để

hoàn tất sự đăng ký, phải nộp thêm giấy khai của vợ (chồng) người nước ngoài về việc lấy họ tên tiếng Trung đã được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

※Công dân Trung Hoa Dân Quốc kết hôn với người nước ngoài là công dân của những quốc gia đã được ấn định theo công cáo của Bộ ngoại giao, trước hết là phải hoàn tất việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại 

nước mà người đó là công dân, sau đó chuẩn bị đầy đủ tất cả các giấy tờ chứng nhận việc kết hôn và bản dịch tiếng Trung để xin được phỏng vấn tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, sau khi thông qua cuộc 

phỏng vấn, với những giấy tờ chứng nhận nêu trên liên quan đến việc kết hôn tại nước ngoài mà làm thủ tục đăng ký kết hôn. 

Đăng ký kết hôn Sở quản lý hộ tịch hộ 

khẩu 

Sở di dân của Bộ nội vụ 
Trạm phục vụ đặt tại cơ quan chính 

phủ của các thành phố trực thuộc trung 

ương, huyện (thành phố, thị xã) 
※Khi phải nộp đơn làm thủ tục xin
nhập quốc tịch tại Sở quản lý hộ tịch 
hộ khẩu thì cùng lúc nộp đơn 

Do cấp Sở quản lý hộ tịch hộ khẩu tại nơi 

ở chuyển đến cơ quan có chức năng thẩm 

quyền của thành phố trực thuộc trung 

ương, huyện (thành phố, thị xã) chuyển 

cho Bộ nội vụ xét duyệt 

Sở quản lý hộ tịch hộ 

khẩu nơi đăng ký hộ khẩu 

Làm thủ tục xin đăng ký 

hộ khẩu và được cấp giấy 

chứng minh nhân dân 

Xin cấp giấy định cư 

trên địa bàn Đài Loan 

(sau khi xin cấp giấy định cư trên địa 

bàn Đài Loan, cần phải cư trú đủ một 

khoảng thời gian nhất định : Kể từ ngày 

được cấp giấy phép cư trú, phải liên tục 

cư trú đủ 1 năm; hoặc cư trú đủ 2 năm 

mà số ngày cư trú tại Đài Loan trong 

mỗi một năm là từ 270 ngày trở lên; 

hoặc cư trú đủ 5 năm mà số ngày cư trú 

tại Đài Loan trong mỗi một năm là từ 

183 ngày trở lên) 

Do cấp Sở quản lý hộ tịch hộ khẩu 

tại nơi ở chuyển đến cơ quan chức 

năng có thẩm quyền của thành phố 

trực thuộc trung ương, huyện 

(thành phố, thị xã) chuyển cho Bộ 

nội vụ xét duyệt cho gia hạn 

Làm thủ tục xin thôi quốc tịch với cơ quan 

chức năng có thẩm quyền của nước mà 

người đó là công dân hoặc cơ quan đại diện 

ngoại giao ở Trung Hoa Dân Quốc hoặc cơ 

quan đại diện được ủy quyền của nước mà 

người đó là công dân 

Đã được cấp Giấy xác 

nhận mất quốc tịch của 

nước mà người đó là 

công dân 

Chưa được cấp Giấy xác 
nhận mất quốc tịch của 
nước mà người đó là 

công dân 

Xin thôi quốc tịch với nước 

mà người đó là công dân 

1. Đơn đề nghị gia hạn.
2. Các giấy tờ chứng nhận liên quan đến việc xin thôi quốc tịch đã nộp cho nước mà người đó là công dân. Như bản photocopy của Đơn xin thôi quốc tịch với nước mà người 

đó là công dân, cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp giấy xác nhận là đã nhận hồ sơ hoặc đã được cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Hoa Dân 
Quốc hoặc cơ quan đại diện được ủy quyền của nước mà người đó là công dân cấp biên nhận, thì phải được Bộ ngoại giao kiểm tra để xác nhận lại; được lập thành tại nước 
ngoài, thì phải được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và do Bộ ngoại giao kiểm tra để xác nhận lại, bản dịch tiếng Trung 
phải cùng lúc được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, kiểm tra để xác nhận lại hoặc do công chứng viên ở Đài Loan chứng thực. 

※ Không có nộp đơn xin gia hạn hoặc đã bị Bộ nội vụ bác đơn xin gia hạn, sẽ bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.

※ Về việc xin thôi quốc tịch với nước mà người đó là công dân, hãy trực tiếp tìm hiểu thông tin với cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Hoa Dân 
Quốc hoặc cơ quan đại diện được ủy quyền của nước mà người đó là công dân. 

※ Giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà người đó là công dân là do cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Hoa Dân Quốc hoặc cơ quan đại diện được ủy quyền cấp thì phải được Bộ

ngoại giao kiểm tra để xác nhận lại; được lập thành và cấp tại nước ngoài, thì ph ải được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và do Bộ
ngoại giao kiểm tra để xác nhận lại, bản dịch tiếng Trung phải cùng lúc được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, kiểm tra để xác nhận lại hoặc do công chứng viên ở Đài Loan 
chứng thực. 

※ Kể từ ngày được cấp phép cho nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, trong vòng một năm thì phải đưa ra giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà người đó là công dân, trình nộp cho 

Bộ nội vụ để góp ý kiến thẩm tra. Nếu mà không thể nào đưa ra giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà người đó từng là công dân trong thời hạn đã được quy định, trong thời hạn ít 
nhất 30 ngày trước khi thì hết thời hạn phải trình nộp giấy xác nhận mất quốc tịch, trong khoảng thời gian này thì ph ải trình nộp các giấy tờ chứng nhận liên quan đến việc xin thôi 

quốc tịch đã nộp cho nước mà người đó là công dân để làm thủ tục xin gia hạn.Đã được Bộ ngoại giao điều tra làm rõ là đúng với sự thật là do có sự hạn chế về pháp luật hoặc trình tự 

hành chính c ủa nước mà người đó là công dân, thì được sự đồng ý mà cấp phép cho gia hạn. Thời hạn gia hạn đã hết mà vẫn chưa trình nộp giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà 

người đó là công dân, Bội nội vụ sẽ hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Ngoài ra, trước khi chưa đưa ra giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà người đó là 

công dân, thì không được cấp giấy phép định cư. 

Sở di dân của Bộ nội vụ 

Trạm phục vụ đặt tại cơ quan chính 

phủ của các thành phố trực thuộc trung 

ương, huyện (thành phố, thị xã) 

Do cấp Sở quản lý hộ tịch hộ khẩu tại 

nơi ở chuyển đến cơ quan chức năng 
có thẩm quyền của thành phố trực 

thuộc trung ương, huyện (thành phố, 

thị xã) chuyển cho Bộ nội vụ góp ý 

kiến thẩm tra 

1. Giấy khai xin cấp giấy định cư một bộ, dán 1 hình ( ảnh) màu chụp chính di ện nửa thân người (ảnh chụp đúng theo quy cách như hình (ảnh) của giấy 
chứng minh nhân dân Trung Hoa Dân Quốc). 

2. Giấy phép được cư trú trên địa bàn Đài Loan.
3. Bản chính, bản photocopy của sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân của công dân Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước 

ngoài (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối chiếu, với trường hợp đã ly hôn thì không cần phải nộp). 
4. Giấy chứng nhận sức khỏe đạt tiêu chuẩn có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe (phải khám tại những bệnh viện do Bộ 

y tế và phúc lợi của Viện hành chính cho phép, và đáp ứng những danh mục phải kiểm tra đã được chỉ định tại 「 bảng B 」 của giấy chứng nhận sức 
khỏe). 

5. Những giấy tờ chứng nhận liên quan khác, như người đứng đơn có trường hợp đã ly hôn với chồng hay vợ là công dân Trung Hoa Dân Quốc, phải 
cung cấp bản chính, bản photocopy chứng từ nộp thuế nhà đất có nêu rõ địa chỉ hộ khẩu chính xác ho ặc hợp đồng thuê nhà (hoàn trả lại bản chính sau 
sự kiểm soát và đối chiếu). 

6. Phong bì gửi thư có dán tem thư bảo đảm ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ người nhận. 
7.Lệ phí xin c ấp giấy tờ là 600 đài tệ. 

1. Giấy phép cư trú trên địa bàn Đài Loan (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối chiếu)

2. Giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà người đó là công dân (đã được cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Hoa Dân Quốc hoặc cơ quan đại diện được ủy quyền của 

nước mà người đó là công dân cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch của nước mà người đó là công dân, thì phải được Bộ ngoại giao kiểm tra để xác nhận lại; được lập thành tại 

nước ngoài, thì ph ải được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và do Bộ ngoại giao kiểm tra để xác nhận lại, bản dịch tiếng 

Trung phải cùng lúc được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, kiểm tra để xác nhận lại hoặc do công chứng viên ở Đài Loan chứng thực 

Xin cấp Thẻ cư trú để được 

cư trú trên địa bàn Đài Loan 

1. Giấy khai xin nhập quốc tịch Trung hoa dân quốc (đích thân người nước ngoài có quan hệ hôn nhân với công dân Trung Hoa Dân Quốc phải đến bàn tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục nộp hồ sơ, giấy khai 

in ra từ máy vi tính) và 1 hình ( ảnh) màu chụp chính diện nửa thân người được chụp trong vòng 2 năm gần đây (ảnh chụp đúng theo quy cách như hình (ảnh) của giấy chứng minh nhân dân Trung Hoa 

Dân Quốc). 

2. Thẻ cư trú ngoại kiều hoặc thẻ ngoại kiều được phép cư trú lâu dài đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài còn có giá tr ị sử dụng hợp lệ (trong thời hạn ít nhất 30 ngày 

trước khi hết thời hạn cư trú, trong khoảng thời gian này thìph ải làm đơn xin gia hạn thời gian cư trú). 

3. Phải nộp một trong các giấy xác nhận sau đây theo quy định của điều 3 về Tiêu chuẩn nhận định tư cách xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc là phải có khả năng cơ bản trong việc giao tiếp bằng

tiếng Trung và kiến thức cơ bản về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Trung Hoa Dân Quốc : 

(1) Giấy xác nhận là đã từng theo học tại các lớp học của các loại trường học công lập hoặc dân lập tại Đai Loan từ một năm trở lên. 

(2) Giấy xác nhận là đã từng tham gia theo học chương trình học tập là do cơ quan chính phủ tại Đài Loan tổ chức triển khai, tổng số giờ đến lớp học tập hoặc số giờ tích lũy là đã đạt từ 72 tiếng đồng 

hồ trở lên. 

(3) Khi làm đơn xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc là phải nộp giấy xác nhận về điểm thi đạt tiêu chuẩn của kỳ thi về khả năng cơ bản trong việc giao tiếp bằng tiếng Trung và kiến thức cơ bản 

về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Trung Hoa Dân Quốc, có kết quả điểm thi là từ 60 điểm trở lên; người có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên, có kết quả điểm thi là từ 50 điểm trở lên. 

4. Công dân Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài chưa có đăng ký hộ khẩu tại Đài Loan mà lại chưa hoàn tất việc đăng ký kết hôn, thìphải nộp giấy chứng nhận kết hôn (được 

cấp ở nước ngoài thìph ải được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, với nội dung là tiếng nước ngoài, thìph ải nộp bản dịch tiếng Trung đã được cơ quan 

đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự hoặc đã được công chứng viên ở Đài Loan chứng thực), giấy tờ chứng nhận về quốc tịch nhân thân của vợ (chồng) là người 

nước ngoài và công dân Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, đăng ký kết hôn ở Đài Loan thì người nước ngoài phải trình nộp giấy chứng nhận tình tr ạng hôn nhân do cơ 

quan chức năng có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp và bản dịch tiếng Trung đã được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

5. Lệ phí xin c ấp giấy chứng nhận là 1,200 đài tệ. (hãy thanh toán bằng ngân phiếu bưu điện, nơi nhận : Bộ nội vụ).

※ Điểm 3 nêu trên, là giấy tờ chứng nhận đã được đăng tải trên hệ thống thông tin của cơ quan quản lý hộ tịch hộ khẩu về tác nghiệp hành chính qu ốc tịch, thì được miễn nộp.

※ Biên bản ghi nhận thông tin cư trú, thông tin nhập xuất cảnh, phiếu xác minh lý lịch tư pháp của người đứng đơn và bản sao sổ hộ khẩu của công dân 

Trung Hoa Dân Quốc có ghi nhận sự đăng ký kết hôn với vợ (chồng) là người nước ngoài, do cơ quan quản lý hộ tịch hộ khẩu tra xét hộ. 
※Sau khi nộp hồ sơ tại Phòng Hộ chính, người nộp hồ sơ có thể vào trang thông tin toàn cầu của Cục Hộ chính Bộ Nội chính (địa chỉ trang web: https://www.ris.gov.tw) 

để tra cứu tiến độ. Các bước như sau: Trang chủ/Dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến/Thủ tục quốc tịch/Tra tiến độ quốc tịch 

Xin nhập Quốc tịch 
Trung Hoa Dân Quốc 

(kể từ ngày nộp đơn tính ngược 

trở lại, cần phải tiếp tục cư trú 
hợp pháp từ 3 năm trở lên, mà 

số ngày thật sự có mặt để cư trú 

tại Đài Loan trong mỗi một năm 

là từ 183 ngày trở lên) 

1. Nhập cảnh bằng thị thực cư trú : (1)Điền giấy khai một bộ để xin cấp giấy cư trú ngoại kiều, nộp 1 hình ( ảnh) màu chụp chính di ện nửa thân người và là ảnh chụp trong vòng 1 năm gần đây nhất (ảnh 

chụp đúng theo quy cách như hình (ảnh) của giấy chứng minh nhân dân Trung Hoa Dân Quốc, hãy truy cập vào https://www.ris.gov.tw/app/portal/187 mạng thông tin toàn cầu của ban quản lý hộ tịch 

hộ khẩu trực thuộc Bộ nội vụ để tìm hiểu thông tin về quy cách của hình ( ảnh) chụp). (2)Bản chính, một bản photocopy của hộ chiếu, thị thực cư trú (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối 

chiếu). (3)Giấy tờ đã được chứng nhận là có đầy đủ cơ sở để xin sự cư trú, như bản chính, bản photocopy của sổ hộ khẩu đã được phép đăng ký sự kết hôn hoặc giấy chứng minh nhân dân của công dân 

Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với vợ (chồng) là người nước ngoài (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối chiếu). (4)Giấy tờ xác nhận địa chỉ nơi cư trú. (5)Lệ phí làm gi ấy tờ : 

1,000 đài tệ cho giấy cư trú 1 năm, 2,000 đài tệ cho giấy cư trú 2 năm, 3,000 đài tệ cho giấy cư trú 3 năm.. 

2. Với thị thực lưu trú có thời hạn từ 60 ngày trở lên, cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp thị thực có giá trị sử dụng để nhập cảnh Đài Loan không có ghi những chữ là không cho phép gia hạn thị thực 

hoặc những hạn chế khác : (1)Điền tờ khai xin cấp giấy cư trú ngoại kiều 1 bộ, nộp 1 hình ( ảnh) màu chụp chính diện nửa thân người và là ảnh chụp trong vòng 1 năm gần đây nhất (ảnh chụp đúng theo 

quy cách như ảnh của giấy chứng minh nhân dân Trung Hoa Dân Quốc). (2)Bản chính, một bản photocopy hộ chiếu, thị thực lưu trú có thời hạn (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối chiếu). 

(3)Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe có giá trị sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày kiểm tra sức khỏe. (tại nước ngoài hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe thì phải được cơ quan đại diện ngoại giao ở 

nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự). (4)Giấy chứng nhận lý lịch tư pháp có cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn cả nước của nước mà người đó là công dân có giá trị sử 

dụng trong vòng một năm kể từ ngày được cấp (phải ghi nhận thông tin về lý lịch tư pháp có khoảng thời gian là trong 5 năm gần đây nhất), nhưng không được vượt quá thời hạn đã được ghi nhận trong 

giấy chứng nhận đó. (phải được cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, và được yêu cầu nộp thêm bản dịch tiếng Trung đã được cơ quan đại diện ngoại 

giao ở nước ngoài chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự hoặc đã được công chứng viên ở Đài Loan chứng thực). (5)Giấy tờ đã được chứng nhận để là cơ sở xin sự cư trú, như bản chính, bản 

photocopy của sổ hộ khẩu đã có đăng ký sự kết hôn hoặc giấy chứng minh nhân dân của công dân Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm 

soát và đối chiếu). (6)Giấy xác nhận địa chỉ nơi cư trú. (7)Lệ phí làm gi ấy tờ : Có giá trị sử dụng trong vòng một năm là 1,000 đài tệ, có giá trị sử dụng trong vòng ba năm là 3,000 đài tệ, ngoài ra còn 

phải thu thêm 2,200 đài tệ để là lệ phít ừ thị thực lưu trú chuyển sang làm thủ tục xin cấp thẻ cư trú. 

※ Khi phải thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong khoảng thời gian cư trú, thì phải làm thủ tục đăng ký về việc thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong vòng 15 ngày sau khi đã phát sinh sự thật về việc thay đổi địa 

chỉ nơi cư trú. 
※ Khi Người nước ngoài có quan hệ hôn nhân với công dân Trung Hoa Dân Quốc là lần đầu tiên làm thủ tục xin cấp thẻ cư trú ngoại kiều hoặc do kết hôn mà thay đổi nguyên do cư trú theo diện nương 

tựa người thân, cần phải có công dân Trung Hoa Dân Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài đó đi cùng để làm thủ tục 
※ Trước ngày sắp hết hạn lưu trú, mà người nào đó đã được cấp thị thực lưu trú trước đó đang lưu trú trên địa bàn Đài Loan, chưa được cấp Thẻ cư trú ngoại kiều, thìphải rời khỏi Đài Loan khi thị thực 

lưu trú hết hạn. 

1. Giấy khai xin sự cư trú một bộ, dán 1 hình ( ảnh) màu chụp chính diện đầu để trần (ảnh chụp đúng theo quy cách như hình (ảnh) của giấy chứng minh nhân dân Trung Hoa
Dân Quốc). 

2. Bản chính, bản photocopy của giấy chứng nhận được phép nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (hoàn trả lại bản chính sau s ự kiểm soát và đối chiếu).
3.Bản chính, bản photocopy của thẻ cư trú ngoại kiều (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối chiếu).
4. Giấy xác nhận địa chỉ cư trú, như bản chính, bản photocopy của sổ hộ khẩu đã được phép đăng ký sự kết hôn hoặc giấy chứng minh nhân dân của công dân Trung Hoa Dân 

Quốc có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài (hoàn trả lại bản chính sau sự kiểm soát và đối chiếu). 
5. Lệ phí c ấp giấy tờ là 1,000 đài tệ.

1. Sở quản lý xuất nhập cảnh và di dân của Bộ nội vụ thông báo người đứng đơn làm thủ tục xin cấp giấy phép định cư để đăng ký hộ khẩu. 
2. Sổ hộ khẩu (người đứng đơn có hộ khẩu riêng thì mi ễn trình, nhưng phải trình gi ấy tờ liên quan để xác nhận quyền sở hữu của căn nhà để là chứng từ 

được phép chuyển đến để đăng ký hộ khẩu riêng). 
3. Một hình ( ảnh) màu chụp chính di ện nửa thân người hoặc hình (ảnh) kỹ thuật số được chụp trong vòng 2 năm gần đây. (hãy truy cập vào 

https://www.ris.gov.tw/app/portal/187 Mạng thông tin toàn cầu của ban quản lý hộ tịch hộ khẩu trực thuộc Bộ nội vụ để tìm hiểu thông tin về quy cách 
của hình ( ảnh) của giấy chứng minh nhân dân Trung Hoa Dân Quốc).

4. Lệ phí phải nộp để được cấp sổ hộ khẩu lần đầu tiên là 30 đài tệ; lần đầu tiên được cấp giấy chứng minh nhân dân, lệ phí phải nộp là 50 đài tệ. 
※Người đứng đơn sau khi khai báo đăng ký hộ khẩu, tức có thể căn cứ theo quy định được cấp giấy chứng minh nhân dân, những vấn đề liên quan nên 

tìm hiểu dò hỏi làm việc với Sở quản lý hộ tịch hộ khẩu có thẩm quyền tại nơi đang cư trú. 

https://www.boca.gov.tw/cp-76-32-4a369-1.html
https://www.ris.gov.tw/
https://www.ris.gov.tw/app/portal/187
https://www.ris.gov.tw/app/portal/187
https://www.ris.gov.tw/app/portal/187

