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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence - Freedom - Happiness 

 

 

 
TỜ KHAI  

ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN 
APPLICATION FOR ISSUING SEAMAN’S BOOK 

 

1. Họ và tên (chữ in hoa):.............................................................................. 2. Nam, nữ:.........................    

  Full name (in bock letters)                         Male, female 

2. Sinh ngày:......... tháng.........năm ...............    

Date of birth 

4. Nơi sinh:.................................................................. 5.Quốc tịch...............................................................  

Place of birth                                                                         Nationality 

6. Số GCMND/Hộ chiếu : .....................Ngày cấp: ...../......./............. Nơi cấp :...........................................  

  Identity card No/Passport No                      Date of issue                                 Place of issue 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................................   

 Permanent registered address 

8. Nơi đăng ký tạm trú  (nếu có thì ghi rõ như mục 7 trên): .......................................................................  

 Temporary registered address 

9. Chức danh: .........................................................................................................................................................................................   

  Capacity  

10. GCNKNCM số :........................................  Ngày cấp:.........../............../...................... (nếu có).                                   

Competency certificate N
o  
                                   Date of issue                         ( if any)  

11. Hình thức cấp (cấp mới, cấp lại): ....................................................................................................................................  

 Type of issue 

12. Lý do cấp (cấp lại):....................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Reason of  re-issue 

13. Số Sổ thuyền viên đã cấp (nếu có):..........................Ngày cấp:......./........./........Nơi cấp....................................................      

Seaman’s book N
o
                                                                 Date of issue    Place of issue 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 
I confirm all the informations above are true and authentic and will be responsible for the declaration before the 

law.                                                 

                                                                  ..........., ngày...........tháng ......... năm........ 

                        Date          month            year 
 

 
Người đề nghị 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Applicant 

(Signed and named) 

 

 

 nh (4x6)  

 



BM.PCHH.05.01 

C NG VỤ HÀNG H I QU NG BÌNH 

PHÒNG PHÁP CHẾ HÀNG HẢI                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:     / GBN - HS                      Quảng Bình,  ngày   tháng 0    năm 2016 

GIẤY BIÊN NHẬN 
HỒ SƠ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN 

 

 

Họ tên người nộp hồ sơ:  

Địa chỉ:  

Hồ sơ xin cấp mới gồm có: 

  Các giấy tờ thủ tục liên quan: Đến cấp mới sổ thuyền viên 

1. Tờ khai đề nghị Cấp sổ thuyền viên;  

2. Bản sao công chứng Giấy CNKNCM số:   

3. Mang tên:  

3. Bản sao công chứng GCM huấn luyện nghiệp vụ cơ bản số:  

4. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân số:  
 

KẾT LUẬN:                 
 

Thời gian thẩm định: Từ  14 giờ 00 ngày:  

đến 16 giờ 30 ngày       theo ngày làm việc thực tế. 
 

Hẹn ngày: 17 giờ 00 ngày             trả kết quả. 

Giấy này đư c lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

 

          Người nộp hồ sơ                                         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  

 

 


