
 

XUẤT NGŨ (DD-214) 
Đơn yêu cầu hồ sơ công khai 

 
Gửi: Văn phòng Lục sự Quận Oklahoma 
Qua đơn này, tôi yêu cầu sao chép (các) hồ sơ công khai sau 

(Nêu tên trên văn kiện, chi nhánh dịch vụ, (các) Số hiệu văn kiện, Sổ và Trang hồ sơ được lưu lại 
nếu biết). 

Tên trên văn kiện Chi 
nhánh dịch vụ (Các) Số 
hiệu văn kiện 
Sổ và Trang hồ sơ được lưu lại nếu biết 

Căn cứ vào 19 O.S. & 270 
 

A. Lục sự quận sẽ sẽ giữ tất cả các biểu mẫu 214 của Bộ Quốc phòng (DD-214) được nộp cho lục sự, bao 
gồm cả Biểu mẫu DD 214 đã được nộp trước ngày đạo luật này có hiệu lực, tách biệt với các hồ sơ 
phục vụ công tác kiểm tra công khai và sẽ không cung cấp Biểu mẫu 214 cho bất cứ ai, trừ khi được 
quy định trong mục. Hồ sơ về tên các cựu chiến binh đã nộp biểu mẫu DD 214 với lục sự sẽ được cung 
cấp cho mục đích điều tra công khai. 

 

B. Lục sự Quận chỉ ủy quyền xem hoặc sao chép biểu mẫu DD 214 của cựu chiến binh cho cựu chiến binh, 
vợ/chồng hoặc con cái họ, người giám hộ cho hoặc người có giấy ủy quyền từ cựu chiến binh, vợ/chồng 
hoặc con cái họ khi xuất trình lệnh của tòa án nêu rõ lịch hẹn, người thi hành di chúc hoặc người xử lý 
di sản của cựu chiến binh hoặc vợ/chồng họ khi xuất trình lệnh của tòa án nêu rõ lịch hẹn, đại diện của 
Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, người hộ tang khi xuất trình hợp đồng có chữ ký của người chịu trách 
nhiệm về chi phí tang lễ cho cựu chiến binh hoặc người được tòa án ủy quyền xem hoặc sao chép Biểu 
mẫu DD 214 khi xuất trình lệnh của tòa án. Lục sự sẽ ghi lại tên và địa chỉ của tất cả những người xem 
hoặc sao chép Biểu mẫu DD 214. 

 

C. Thư ký quận không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào có 
thể phát sinh do hậu quả của việc người nào đó lấy được, sao chép hoặc xem Biểu mẫu DD 214. 



Thông tin bắt buộc về người nộp đơn 

Tên:  (Đính kèm bản sao thẻ 

căn cước có ảnh) Địa chỉ: 

Thành phố:  Tiểu bang: Mã zip: 

Số điện thoại: (  )   

Được ủy quyền xem hoặc nhận bản sao biểu mẫu DD214 này nếu là Cựu chiến binh 

Vợ/chồng hoặc con cái của Cựu chiến binh 

Người khác được ủy quyền (Đính kèm văn kiện cần thiết trong đoạn B.) 

Chữ ký của người nộp đơn: Ngày: 

Tiểu bang:   

Quận:   

Văn kiện này đã được xác nhận trước tôi vào ngày  tháng , 

Bởi:   

Chữ ký của công chứng viên:  

Nhiệm sự của tôi hết hạn vào: 

Gửi đơn yêu cầu đã điền thông tin tới: Trả bản sao về: 

David B. Hooten Lục sự 

Quận Oklahoma 

320 Robert S. Kerr, Phòng 

203 Thành phố Oklahoma, 

OK 73102 

Thông tin bắt buộc về người nộp đơn 


