
                                     C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM                M�u HH2 
                                                       ��c l�p - T� do - H�nh phúc 
                                       ---------------------------------------------------------- 

 
GI�Y B�O LÃNH 

Cho thân nhân là công dân Vi�t Nam �	nh c
 
� n
�c ngoài hi h
�ng v� Vi�t Nam 

 
1- H� và tên ng��i b�o lãnh: ………………………………………………………………………………………………………….…. 

2- Ngày sinh: ………… / …….……../ ………..……… 3- Gi�i tính: Nam       N� 
4- ��a ch	 th��ng trú (ghi theo s
 h� kh�u): ……………………………………………...…………………………………...… 

5- ��a ch	 tm trú dài hn (n�u có): ……………………………………………….……………………………………………….……. 

6- Gi�y ch�ng minh nhân dân s�: ……………………………………………………..…………………………………………...….  

                                                     Ngày c�p: …….../ …..…./ …....…. N�i c�p: ………………………………………….. 

7- Ngh� nghi�p: …………………….…. N�i làm vi�c: ……………………………………………………………………………….. 

8- Xin b�o lãnh cho …….. thân nhân �ang ��nh c� ti n��c …………….………. ���c h�i h��ng v� c� trú    
ti ��a ch	: ………………………………………………………………………………………………………………………..…….……….. 
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9- ��m b�o cu�c s�ng cho thân nhân sau khi h�i h��ng (1): 

a/ V� nhà �:  - Ng��i b	o lãnh cung c
p cho ng��i h�i h��ng 
   - Ng��i h�i h��ng t� mua 
 b/ V� ngu�n s�ng th��ng xuyên: 
   - Ng��i b	o lãnh cung c
p tài chính hoc nuôi d��ng ng��i h�i h��ng 
   - Ng��i h�i h��ng t� lo 
 
Tôi xin cam �oan nh�ng n�i dung trên là �úng s� th�t. 
 
Ý ki�n c�a UBND ph
�ng/ xã                     Làm t�i …………..……. , ngày  ….... tháng ….… n�m ………… 
   n�i ng��i b�o lãnh c� trú (2)                                                  Ng
�i b�o lãnh   
                                                                                               (Ký và ghi rõ h� tên) 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
Ghi chú: 

(1) Ng��i b	o lãnh ch�n cách nào thì g�ch chéo vào ô t��ng �ng     . 
(2) Ch� t�ch UBND ph��ng/ xã ký tên, �óng d
u, ghi rõ h� tên, ch�c danh. N�u không ��ng ý v�i 

�i�m nào c�n ghi rõ lý do. 


