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Hướng dẫn Qui trình n ộp ñơn xin cấp thị thực ñi thăm  thân nhân tại Đức 

 

Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra từng hồ sơ xin cấp thị thực, trong ñó  có dự ñịnh quay về VN 

của ñương ñơn cũng như mục ñích lưu trú. Vì vậy, bắt buộc người xin cấp thị thực phải tr ực tiếp  

tới nộp ñơn. Việc ñánh dấu vào danh sách sau ñây giúp Quý vị có thể kiểm tra giấy tờ trong hồ 

sơ xin cấp thị thực của Quý vị ñã ñầy ñủ chưa. 

Tất cả các giấy tờ ñược nộp phải là bản chính cùng 1 bản copy. Tất cả các giấy tờ không  

ñược cấp sẵn bằng tiếng Đức hay tiếng Anh, phải  ñược nộp cùng với bản dịch tiếng Đức có 

chứng thực và 1 bản photo của bản dịch này . 

Xin l ưu ý, Tổng lãnh sự quán Đức không tiếp nhận hồ sơ chưa ñầy ñủ giấy tờ. Hồ sơ xin thị 

thực thiếu các giấy tờ nêu trên và bản photo, sẽ bị trả lại và Quý vị sẽ ñược yêu cầu ñặt một 

lịch hẹn mới. 

 

Xin l ưu ý, Tổng lãnh sự quán Đức không nhận và chuyển các giấy tờ không ñược yêu cầu 

bằng Fax hay Email. Tất cả các giấy tờ liệt kê dưới ñây phải ñược hòan tất theo ñúng hình 

thức mà Tổng Lãnh sự quán yêu cầu và do ñương ñơn trực tiếp nộp khi tới theo  lịch hẹn. 

 

Việc sở hữu một thị thực không có nghĩa là ñương nhiên ñược nhập cảnh.  Khi nhập cảnh 

Quý vị cần phải  chứng minh ñược rằng, Quý vị  thỏa mãn ñầy ñủ ñiều kiện nhập cảnh  chiểu 

theo ñiều  5 của Qui ñịnh về cửa khẩu Schengen.  

 

Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra gì ? Tôi phải trình nh ững gì ñể thẩm tra? 

 

1. Tổng lãnh sự quán Đức kiểm tra nhân thân của người nhập cảnh: 

□     Hộ chiếu ( Bản chính và bản sao, chỉ sao các trang có thông tin), còn giá trị sử dụng ít 

nhất là 3 tháng sau khi chuyến ñi  kết thúc. Ngày cấp không ñược quá 10 năm trở về trứơc và 

□    Các Hộ chiếu khác còn hiệu lực hoặc ñã hết hạn ( bản chính và bản sao của các trang có 

thông tin về thị thực nhập cảnh của các nước Schengen, Anh, USA, Canada, Úc hoặc  New-

zealand) và 

□    Hai  ảnh Hộ chiếu mới nhất , một tấm dán trực tiếp lên ñơn xin cấp thị thực và một tấm 

ñính kèm theo hồ sơ. 

2. Tổng lãnh sự quán Đức chỉ thụ lý Hồ sơ xin cấp thị thực khi có ñơn xin cấp thị thực 

ñính kèm: 



) 
 

□    Một ñơn xin cấp thị thực theo mẫu ñã ñược ñiền ñầy ñủ có chữ ký của ñương ñơn và một 

bản cam kết theo Điều 55 của Luật Lưu trú 

 Hai mẫu này Quý vị có thể tìm thấy tại trang Web : www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de 

 

3. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra mục ñích chuyến ñi… 

□   Bằng chứng (T.d:  Giấy khai sinh/ Giấy ñăng ký kết hôn), chứng minh mối quan hệ họ 

hàng, hoặc 

□   trường hợp không có quan hệ họ hàng,  có thể thay thế bằng một văn bản cam kết của 

người mời  về lý do mời, mục ñích chuyến ñi và thời gian lưu trú, và 

□     Bản sao Hộ chiếu ( với Giấy phép lưu trú tại Đức) của người thân gia ñình/ người quen 

mà ñương ñơn sẽ thăm tại Đức  

 

4. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra  khả năng ñảm bảo tài chính  cho chuyến ñi thông 

qua 

□     Thư mời  theo mẫu  chiểu theo ñiều 66-68 Luật lưu trú tại Đức do Sở Ngọai kiều cấp và 

ñược Sở Ngọai kiều tại ñịa phương  nơi người mời sinh sống  xác nhận chữ ký. Văn bản này 

phải trình bản chính cùng  thêm một bản photo.  Đương ñơn sẽ  ñược nhận lại bản chính sau 

khi ñược cấp  thị thực và phải mang theo trong chuyến ñi. Hoặc 

□       Thẻ tín dụng ( T.D: American Express, Visa card, Master Card và các thẻ khác)  và hóa 

ñơn thanh tóan bằng những thẻ ñó trong 6 tháng gần nhất, hoặc 

□       Trích lục tài khỏan ngân hàng trong 6 tháng gần nhất 

 

5. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra  việc bảo hiểm y tế chuyến ñi có  ñầy ñủ  không: 

□     Bảo hiểm y tế chuyến ñi có giá trị trong thời gian lưu trú, với khả năng chi trả ít nhất là 

30.000 Euro, có giá trị trong tất cả các nứơc thuộc khối Schengen ( Trường hợp  thị thực  cấp   

cho thời gian dài hạn,  ñược phép xuất nhập cảnh nhiều lần, chỉ cần trình bảo hiểm y tế 

chuyến ñi  ñủ ñiều kiện trên cho thời gian lưu trú lần ñầu) 

 

 Quý vị ký Hợp ñồng bảo hiểm  trong thời gian như sau:  Ngày dự kiến bay +  ngày  lưu trú 

+ 15 ngày dự phòng. Thị thực sẽ ñược cấp tương ứng  chiểu theo ñiều 24 của  Quy ñịnh về 

thị thực. 

 

Thí dụ : Quý vị dự kiến thực hiện chuyến ñi  từ 05.10-14.10.2011, nhập cảnh một lần. Quý vị 

hãy ký hợp ñồng Bảo hiểm cho 26 ngày, thời gian từ 05.-30.10.2011. Tổng lãnh sự quán sẽ 

cấp cho Quý  vị thị thực cho 10 ngày, nhập cảnh một lần, có giá trị từ 05.-30.10.2011 và Quý 

vị có thể  linh họat  lên kế họach cho chuyến ñi trong thời gian này. 

 

Xin lưu ý: Thị thực  nhập cảnh một lần ñược cấp  chiểu theo Hợp ñồng bảo hiểm y tế trình 

cho Tổng lãnh sự quán Đức. 

 

6. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra  quan hệ gia ñình tại Vi ệt Nam thông qua: 



) 
 

□  Bằng chứng về quan hệ  gia ñình  huyết thống tại Vi ệt nam (T.d: Sổ Hộ khẩu, Giấy  Đăng 

ký kết hôn) 

□  Giấy xác nhận việc làm không quá 1 tháng ( với ñương ñơn là người lao ñộng: bao gồm  

Họ tên, dịa chỉ  ñầy ñủ, Số ñiện thọai có mã vùng của người sử dụng lao ñộng, Thông tin về 

lương), hoặc  

□  Bằnng chứng về việc ñăng ký và họat ñộng kinh doanh của doanh nghiệp ( trường hợp là 

chủ doanh nghiệp, t.d: Hóa ñơn thuế, Giấy  xác nhận của ngân hàng, các hồ sơ kế tóan và 

tương tự), hoặc, nếu có 

□   Bằng chứng  sở hữu bất ñộng sản 

 

7.    Bổ sung  cho  trẻ em dưới 18 tuổi,  không ñi cùng cha mẹ ( gồm bản chính và bản 

sao mỗi lọai) 

□  Giấy khai sinh 

□   Cam kết ñồng ý của người  có quyền nuôi dưỡng hợp pháp, gồm bản chính và bản  sao có 

xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân nơi sống , hoặc, nếu có 

□  Giấy  chứng tử của một bên cha/mẹ 

 

 

Tổng lãnh sự quán Đức có quyền yêu cầu thêm một số giấy tờ khác. 

 


