Hiện nay, vẫn còn rất nhiều cư dân Việt Nam đang muốn về nước, nhiều cư dân Việt
Nam đang gặp khó khăn tại Nhật.
Cho tới thời điểm hiện tại, đại sứ quán tại Tokyo có tiếp nhận những cuộc điện thoại,
thư điện tử của nhiều công dân Việt Nam về nguyện vọng về nước. Và, xét thấy có việc
lợi dụng tình hình như hiện nay để thu thập danh sách của người dân Việt Nam ( bao gồm
thông tin cá nhân), có những cá nhân và tổ chức không được phép của đại sứ quán và
nhà chức trách đang chuẩn bị chuyến bay cho người Việt Nam nên lần này đại sứ quán
tiến hành thực hiện việc khảo sát nguyện vọng về nước cho công dân.
Người có nguyện vọng đăng ký theo mẫu từ URL dưới của trang chủ đại sứ quán Việt
Nam.
○ URL khảo sát nguyện vọng về nước：http://www.vnembassy-jp.org/vi/node/768
▶ Nhằm giảm việc trùng lặp đăng kí, mỗi người chỉ được đăng ký 1 lần.

▶ Đính kèm theo tệp vào mẫu đăng kí ảnh chụp thông tin thẻ cư trú, hộ chiếu, visa tại
trang đăng kí.

▶ Trường hợp có bệnh nghiêm trọng, bệnh tật, mang thai hoặc lý do tính nhân đạo khác
xin hãy đính kèm tệp photo sổ y tế

※Đại sứ quán sẽ sàng lọc từ đăng kí và sắp xếp theo thứ tự.

○Mẫu đăng kí định dạng trong URL thứ tự đăng kí như dưới đây.
Thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số hộ chiếu, địa chỉ, số
điện thoại. Ngoài ra còn có thông tin về cư trú hiện tại là hợp pháp hay bất hợp pháp.
Tình hình nơi ở hiện tại ( có chỗ ở, sống nhờ nhà người quen).
Lựa chọn sân bay hạ cánh ở Việt Nam ( Hà nội, Hồ chí minh).
Lựa chọn phương pháp cách ly・nơi cách ly sau khi tới Việt Nam, lý do về nước ( Có/
không đa dạng lí do nghiêm trọng) v.v..

