
 

1 VIETNET TRAVEL 

 

 HỒ SƠ CHUẨN BỊ XIN VISA HOA KỲ 

 

ĐƯƠNG ĐƠN CẦN CHUẨN BỊ: 

 Form khai thông tin Visa Hoa Kỳ (Vietnet cung cấp) đã điền đầy đủ thông tin. 

 Hộ chiếu gốc, còn hạn trên 6 tháng, có chữ ký của đương đơn tại trang số 2. Bao gồm 

tất cả hộ chiếu cũ, nếu có). 

 Hai ảnh 5 x 5 và file ảnh trên máy tính (ảnh không quá 03 tháng, phông nền trắng, thấy 

rõ trán và 2 tai, không đeo kính, không hở răng). 

 Hộ Khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân 

 Giấy đăng ký kết hôn hoặc Quyết định ly hôn (tuỳ theo tình trạng hôn nhân). 

 

CHỨNG MINH CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP: 

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

 Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/ công ty. 

 Biên lai đóng thuế 03 tháng gần nhất. 

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

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

của công ty. 

 Hợp đồng lao động + Bảo hiểm xã hội. 

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

nhất. 

 Bản chính Giấy xác nhận hưu trí, sổ lương hưu/ Sao kê tài khoản nhận 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 
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 Thẻ Học sinh – Sinh viên. 

 

CHỨNG MINH TÀI SẢN – TÀI CHÍNH: 

 Giấy chủ quyền tài sản (Giấy chứng nhận quyền sử dựng Đất, Nhà ở; Giấy chủ quyền 

xe,…). 

 Sổ tiết kiệm/ xác nhận số dư… 

 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 CANADA (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 Giấy tờ chứng minh mối quan hệ, như: Giấy khai sinh, Hộ chiếu…  

 Giấy tờ chứng minh về công việc làm và thu nhập của ngừoi thân tại Mỹ (giấy nộp thuế…) 

 

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 Mỹ (Thư mời 

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

giấy tờ khác về công ty tại Mỹ (nếu có) 

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

NAM ghi rõ thời gian và công việc của đơn đương tại Mỹ 

 

Lưu ý:  

 Đương đơn cần phải tham gia phỏng vấn trực tiếp với lãnh sự Mỹ. 

 Tất cả giấy tờ trên cần phải là bản gốc và cần phải mang theo đầy đủ trong ngày phỏng 

vấn. 

 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… 
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CHUẨN BỊ CHO BUỔI PHỎNG VẤN 

Khi đi Phỏng Vấn, quý khách cần phải chứng minh rằng: 

 Quý khách có ràng buộc chặt chẽ với nơi cư trú ở trong nước mà bạn sẽ không 

thể từ bỏ. (Công việc làm, gia đình, tài sản…) 

 Chuyến đi thăm Hoa Kỳ của quý khách là một chuyến đi ngắn hạn và bạn sẽ rời 

khỏi Hoa Kỳ sau khi kết thúc chuyến thăm này. 

 Quý khách có khả năng tài chính phù hợp để chi trả mọi chi phí liên quan đến 

chuyến đi này. 

Danh sách hồ sơ bên trên là những giấy tờ cơ bản cần nộp để chứng minh cho 03 vấn 

đề nêu trên rằng đương đơn hội đủ điều kiện để được cấp thị thực. 

Những quyển hộ chiếu cũ trong đó có các visa đã được cấp trước đây cũng sẽ 

hỗ trợ cho hồ sơ xin Visa Mỹ của quý khách. 

Tuỳ mỗi đương đơn mỗi tình trạng và hoàn cảnh khác nhau sẽ găp những câu hỏi khác 

nhau. Sau đây là các câu hỏi cơ bản thường gặp:  

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI PHỎNG VẤN VISA MỸ 

1. Mục đích chuyến đi của Ông/ bà là gì? 

2. Đoàn của Ông/Bà đi bao nhiêu người? 

3. Chương trình du lịch/ công tác của Ông/ Bà thế nào? Đi những thành phố nào? 

4. Đi bao nhiêu ngày?  

5. Đi ngày nào? Về ngày nào? 

6. Trong chuyến đi này có ai là thân nhân đi theo không? 

7. Ai là người chi trả cho chuyến đi?  

8. Ông /bà đang làm nghề gì? 

9. Ông/ bà giữ chức vụ gì trong công ty? Yêu cầu Ông/ Bà mô tả công việc của 

mình tại công ty?  

10. Tổng thu nhập hàng tháng của Ông/ bà là bao nhiêu? (bao gồm những khỏan 

thu nhập chính & thu nhập phụ)  



 

4 VIETNET TRAVEL 

11. Tình trạng hôn nhân của Ông/ Bà thế nào? Kết hôn/ Ly hôn năm nào? Có bao 

nhiêu đứa con? 

12. Ông/ Bà đã từng du lịch đến những nước nào?  

13. Ông/ Bà có dự định ở lại Hoa Kỳ thăm thân nhân sau chuyến đi hay không? 

14. Tờ khai form của Ông/Bà do chính Ông/Bà khai hay có ai khai dùm? 

15. Ông/Bà có biết tiếng anh không? 

16. Ông/Bà có mối quan hệ ràng buộc nào tại Việt Nam không? 

17. Ông/bà có nguời thân nào ở Mỹ không? 

18. Người thân của ông/bà hiện đang sinh sống bên Mỹ thì lý do nào khiến ông/bà 

không có dự định ở lại Mỹ? 

 Những câu hỏi đặc biệt có thể sẽ hỏi: 

1. Ông/Bà có nhớ ngày tháng năm sinh của vợ & con không? 

2. Nghề nghiệp của vợ? Thu nhập hàng tháng của vợ? 

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM GIA PHỎNG VẤN VISA  

1. Quý khách có thể trả lời bằng Tiếng Anh (nếu tự tin) hoặc Tiếng Việt. 

2. Quý khách nên đọc kỹ và trả lời đúng với những giấy tờ kèm theo và các thông 

tin đã khai trong đơn xin cấp visa, không nên khai khác đi. Đặc biệt trường hợp 

có người thân ở Mỹ, nên khai báo chính xác, không che giấu. 

3. Quý khách nên nhìn thẳng vào viên chức lãnh sự, trả lời một cách tự tin, không 

nên mất bình tĩnh khi được hỏi, vì như vậy, nhân viên LSQ sẽ nghĩ là mình không 

nói thật. Nếu nghe không rõ, có thể yêu cầu Lãnh sự hỏi lại. 

4. Không nên khai nếu từng có lịch sử công việc là làm spa, trông trẻ hoặc làm nail. 

 

 

 


