
 

Checklist Gia hạn hộ chiếu người lớn - PC7 
1. Hoàn tất mẫu đơn trực tuyến và in đơn 
2. Đính kèm 2 tấm ảnh hộ chiếu- *xem hướng dẫn dưới  
3. Gửi hồ sơ đến cơ quan đại diện ngoại giao Úc gần nhất, tham khảo địa chỉ tại website của Bộ Ngoại Giao 

và Thương Mại Úc.   
 
 

Checklist hồ sơ hộ chiếu  

1.  Quý vị đã hoàn tất mẫu đơn và in đơn từ website của Văn phòng Hộ chiếu Úc?  

2.  Vui lòng kiểm tra thông tin địa chỉ nhà, số điện thoại và email đã được điền chính xác vào đơn. 
 

 

3. Quý vị đã kiểm tra thông tin cá nhân (tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính) trong đơn đã 
chính xác? 

 

4.  Quý vị đã đọc và ký tên?   

5.  Quý vị đã ký tên trong khung và ghi ngày ký đơn theo định dạng Ngày/Tháng/Năm - 
DD/MM/YYYY?  

 

6.  Quý vị đã đính kèm ít nhất hai tấm ảnh hộ chiếu giống nhau?  

7.  Quý vị đã ghi tên bằng mực đen đằng sau một tấm hình?   

8.  Ảnh đã được chụp theo tiêu chuẩn hộ chiếu Úc? -* xem chi tiết ở phía dưới  

9. Quý vị có thẻ Mastercard/Visa/American Express để thực hiện thanh toán trực tuyến?   

10. Kiểm tra đơn của quý vị có được in đầy đủ và in không mất chữ?   

 
*Nếu quý vị có thắc mắc về ảnh hộ chiếu của mình, vui lòng xem thông tin tại hướng dẫn ảnh hộ chiếu hoặc xem 
qua các minh họa ảnh hộ chiếu được chấp nhận tại trang thứ hai của văn bản này.  

https://www.passports.gov.au/getting-passport-how-it-works/photo-guidelines 
 

Lưu ý: Nếu quý vị điền sai thông tin trên đơn, vui lòng hoàn tất đơn lại từ đầu. Quay trở lại trang tạo đơn, kiểm tra, 
in đơn, ký tên, điền ngày, và đối chiếu với checklist một lần nữa.  

https://www.dfat.gov.au/about-us/our-locations/missions/our-embassies-and-consulates-overseas
https://www.dfat.gov.au/about-us/our-locations/missions/our-embassies-and-consulates-overseas
https://www.passports.gov.au/getting-passport-how-it-works/photo-guidelines
https://www.passports.gov.au/getting-passport-how-it-works/photo-guidelines
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