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THỦ TỤC CẦN THIẾT ĐỂ XIN VISA DU LỊCH MỸ 

 
 
 
  
 
 
 
Hồ sơ chuẩn bị bản gốc đem theo khi phỏng vấn 

 
 Chúc Quý khách phỏng vấn thành công! 

CTY TNHH KD TM & DV VŨ THIÊN TRANG (VTT TRAVEL) 
Trụ sở: 308/2 Đường số 8, P.11, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 73 000 060 – Hotline: 091 89 888 98 – 090 777 1921 
Email: info@VTTtravel.com  – Website: www.VTTtravel.com 

Loại hồ sơ Check 
(đã nhận) 

Stt Tên Hồ Sơ Ghi Chú / Yêu cầu khác 

Về cá nhân & 
nhân thân 

 1 Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng (+ Hộ chiếu 
cũ nếu có) Bản gốc. 

 2 Hình 5*5, nền trắng 01 tấm mới chụp trong 
vòng 03 tháng trở lại 

 3 Điền chi tiết vào tờ khai thông tin cá nhân 
để khai đơn xin visa ( bắt buộc) 

 

 4 Hộ khẩu + Giấy Kết hôn/Ly hôn+ khai sinh Bản gốc 

Về chứng minh 
công việc & thu 

nhập 
(cung cấp một 

trong các loại giấy 
tờ sau) 

 

1 

Bản gốc hợp đồng lao động + bản gốc Đơn 
xin nghỉ phép  Bắt buộc. 

 Bản gốc Quyết định bổ nhiệm /Quyết định 
nâng lương + bản gốc Đơn xin nghỉ phép   

Nếu làm cho Nhà Nước 
đã vào biên chế. 

 Bản gốcThẻ hưu trí / bản gốc Quyết định về 
hưu Nếu đã về hưu. 

 Bản gốc Giấy phép đăng ký kinh doanh  
+ bản gốc biên lai thuế 3 tháng gần nhất 

Nếu là chủ doanh nghiệp 
hoặc đồng sở hữu 

 Bản gốc Thẻ sinh viên +đơn xin nghỉ học đi 
du lịch Nếu là sinh viên. 

 Bản gốc Thẻ học sinh + Giấy nghỉ phép + 
Xác nhận đồng ý của cha hoặc mẹ được 
phường chứng nhận 

Nếu là học sinh dưới 18t 
đi cùng cha hoặc mẹ. 

Về chứng minh, 
tài sản, tài chính 

 
2 Bản gốc STK / bản gốc Xác nhận số dư có 

mộc đỏ ngân hàng  
Bắt buộc phải có, mức 
tối thiểu 300tr/người 

 

3 

Bản gốc Giấy tờ chủ quyền nhà đất  Nên có. 
 Bản gốc Giấy sở hữu xe hơi Nếu có. 
 Bằng chứng góp cổ phần, hùn hạp làm ăn, 

hợp đồng cho thuê, hợp đồng mua bán v..v.. Nếu có. 


