HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ MẪU ĐƠN XIN VISA
(Áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam)
----Quý vị có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc gửi qua bưu điện để làm thủ tục. Hồ sơ
xin thị thực bao gồm:
 Một đơn khai xin thị thực (mẫu PDF hoặc WinWord đính kèm) có dán ảnh (photo) cỡ 2
inches x 2 inches (chụp nhìn thẳng, không đeo kính đen, không đội mũ, phía sau có ghi tên).
Đề nghị quý vị khai đầy đủ và chính xác các mục yêu cầu.
 Passport bản chính, Re-entry Permit bản chính hoặc Green Card. Các loại giấy tờ này phải
còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam. Đối với người mang Green Card,
để được cấp thị thực rời (loose-leaf visa), Quý vị có thể gửi bản chụp Green Card và gửi
thêm một tấm hình (ảnh) nữa đính kèm theo đơn khai.
 Bản chụp văn bản lệnh cấp thị thực hoặc cung cấp số lệnh cấp thị thực của các cơ quan có
thẩm quyền của Việt Nam.
Trong trường hợp không có được lệnh cấp thị thực này, Quý vị cần liên hệ với các Travel
Agency hoặc với Đại sứ quán để được hướng dẫn có được lệnh cấp thị thực.


Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER, CASHIER CHECK hoặc CERTIFIED CHECK cho
EMBASSY OF VIETNAM.



Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ bưu điện có tracking number Express Mail (USPS)
hoặc Priority Mail with Delivery Confirmation và ghi rõ địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi
trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý
vị, xin đề nghị quý vị KHÔNG sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác ngoài các dịch vụ
chuyển phát nhanh có tracking number của USPS và FedEx.

Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu cầu
được cấp thị thực sớm hơn quy định, Quý vị cần trả thêm phí làm gấp.
Đại sứ quán đóng cửa vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Xin
Quý vị vui lòng xem lịch làm việc và các ngày nghỉ lễ của Đại sứ quán có tại website để có kế
hoạch xin thị thực phù hợp với chuyến đi của mình.
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán:
- Giờ nhận/trả hồ sơ tại Đại sứ quán:
- Hỏi thêm về thủ tục, tra cứu kết quả tại số:
- Fax:
- Website:
- Địa chỉ:

9:30 đến 12:30 các buổi sáng thứ Hai – thứ Sáu
(202) 861- 0737
(202) 861 1297 và (202) 861 0917
HTTP://WWW.VIETNAMEMBASSY.US
1233 20th Street, NW, Suite 400,
Washington, DC 20036

Trường hợp cần thiết, xin liên hệ theo số máy: (202) – 716 - 8666

