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  HỒ SƠ CHUẨN BỊ XIN VISA ÚC 

  

ĐƯƠNG ĐƠN CẦN CHUẨN BỊ: 

● Form khai thông tin Visa Úc (Vietnet cung cấp) đã điền đầy đủ thông tin. 

● Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng, có chữ ký đương đơn ở trang 2. 

● Ba ảnh 4 x 6 (ảnh chụp không quá 03 tháng, phông nền trắng, thấy rõ trán và 2 lỗ tai, 

không đeo kính, không hở răng). 

● Bản sao y công chứng tất cả các trang Hộ Khẩu; Chứng minh nhân dân; Giấy khai sinh 

(không quá 03 tháng). 

● Giấy đăng ký kết hôn hoặc Quyết định ly hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng độc thân. 

 

CHỨNG MINH CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP: 

A. ĐƯƠNG ĐƠN LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP, CẦN CHUẨN BỊ: 

● Bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/ công ty. 

● Giấy đóng thuế 03 tháng gần nhất, đóng mộc công ty. 

B. ĐƯƠNG ĐƠN LÀ CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN, CẦN CHUẨN BỊ : 

● Bản chính đơn xin nghỉ phép, nêu rõ lý do (du lịch/ thăm thân), có đóng dấu của công 

ty. 

● Bản sao y công chứng Hợp đồng lao động + Bảo hiểm xã hội. 

● Bản chính Phiếu lương hoặc sao kê tài khoản nhận lương 03 tháng gần nhất. 

● Bản chính Giấy xác nhận hưu trí, lãnh lương hưu (Trường hợp Đương đơn đã về hưu). 

C. ĐƯƠNG ĐƠN LÀ HỌC SINH – SINH VIÊN, CẦN CHUẨN BỊ : 

● Bản chính Đơn xin phép nghỉ học, nêu rõ lý do, có đóng dấu của Nhà trường. 

● Bản chính Giấy xác nhận của Nhà trường + Bản sao y công chứng thẻ Học sinh – Sinh 

viên. 
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CHỨNG MINH TÀI SẢN – TÀI CHÍNH : 

● Bản sao y Giấy chủ quyền tài sản (Giấy chứng nhận quyền sử dựng Đất, Nhà ở; Giấy 

chủ quyền xe,…). 

● Xác nhận số dư sổ tiết kiệm (không thời hạn hoặc 3 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến 

đi hoặc Giấy xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng trong 03 tháng gần nhất (mức tối 

thiểu 200,000,000 vnđ). 

● Bản sao y công chứng các Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập cá nhân và khả năng tài 

chính khác. 

 

TRƯỜNG HỢP THĂM THÂN, ĐƯƠNG ĐƠN CẦN CHUẨN BỊ THÊM: 

● Bản gốc Thư mời, Thư bảo lãnh của thân nhân, bạn bè tại ÚC (Trong thư mời có đầy 

đủ thông tin của người mời như Họ tên, Địa chỉ, Điện thoại, Chữ ký,… và ghi rõ mục 

đích chuyến viếng thăm). 

● Bản sao các Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, như: Giấy khai sinh, Hộ chiếu… 

● Giấy tờ chứng minh về công việc làm của ngừoi thân tại Úc. 

 

TRƯỜNG HỢP CÔNG TÁC, ĐƯƠNG ĐƠN CẦN CHUẨN BỊ THÊM: 

● Bản gốc Thư mời, Thư bảo lãnh của Cơ quan/ Doanh nghiệp/ Công ty tại ÚC (Thư mời 

ghi rõ Họ tên, Số hộ chiếu, Thời gian lưu trú, nơi lưu trú, Mục đích của chuyến đi,…). 

● Bản chính Giấy quyết định cử đi công tác của Cơ quan/ Doanh nghiệp/ Công ty tại VIỆT 

NAM. 

 

LƯU Ý:  

● Tất cả Giấy tờ Photo để sao y công chứng phải được photo trên khổ Giấy A4 

(không cắt gọn) và chỉ photo một mặt. Các Giấy tờ sao y công chứng không 

quá 03 tháng. 

● Theo quy trình xin Visa Úc, đương đơn cần có mặt tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ để lấy 

sinh trắc học.  

● Trong một số trường hợp, lãnh sự có thể phỏng vấn, hoặc yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ. 
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● Chi phí bao gồm: Lệ phí Visa, Phí dịch vụ, Tư vấn, các hồ sơ liên quan theo quy định 

của lãnh sự (Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình…) hoặc các hồ sơ cần thiết khác 

bổ sung cho đương đơn. 


