Hanoi

THỊ THỰC CÔNG VỤ SANG NA UY
(ðề nghị sắp xếp hồ sơ theo ñúng trình tự dưới ñây)
GIẤY TỜ NGƯỜI XIN VISA (THỊ THỰC) LÀ NGƯỜI VIỆT NAM PHẢI NỘP:
ðề nghị kiểm tra các ô dưới ñây và ký xác nhận những giấy tờ mà bạn ñã nộp:
 ðơn xin visa ñược ñiền ñầy ñủ cùng với một ảnh hộ chiếu chụp không quá ba tháng (dán vào hồ sơ

xin visa)
 Danh sách thành viên gia ñình (bắt buộc nộp cùng với ñơn xin visa)
 Hộ chiếu
 Bản sao hộ chiếu hiện tại cũng như các hộ chiếu ñã sử dụng trước ñó (Nơi cấp, ngày cấp, ngày hết

hạn, các visa ñã cấp, giấy phép cư trú/giấy phép làm việc ở Việt Nam, v.v…).
 Giấy mời từ công ty/tổ chức bên Na-Uy trong ñó nêu rõ mục ñích và thời gian của chuyến công tác

(giấy mời phải là bản gốc và ñược in trên giấy có tiêu ñề của công ty/tổ chức mời).
 Chương trình hội họp, tập huấn, ñào tạo v.v… (nếu có)
 Giấy tờ xác nhận công việc hoặc sở hữu công ty tư nhân (giấy tờ này phải là bản gốc và ñược in trên

giấy có tiêu ñề của công ty).
 Công hàm của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (chỉ áp dụng ñối với những người xin visa có hộ chiếu

Công vụ hoặc Ngoại giao)
 Bản sao (các) tài khoản ngân hàng trong 12 tháng gần nhất của người xin visa (mang theo cả bản

gốc)
 ðặt chỗ vé máy bay khứ hồi với ngày ñi cố ñịnh và tối ña là 90 ngày. (Không nên mua vé trước khi







ñược cấp visa. Lưu ý: Nếu hồ sơ ñược chấp thuận, visa sẽ ñược cấp dựa theo ngày trên ñặt chỗ vé máy
bay).
Bảo hiểm y tế - ñi lại bắt buộc, bảo hiểm cho toàn bộ khối Schengen, (xem thông tin riêng về bảo
hiểm)
Lịch trình chuyến công tác
Xác nhận nơi ăn nghỉ ở bên Na Uy
Bản sao kê tài khoản ngân hàng của công ty tư nhân tại Việt Nam
Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh của công ty tư nhân tại Việt Nam

LƯU Ý! !
Tôi, bằng giấy này, xác nhận rằng tôi ñã trực tiếp ñến nộp hồ sơ xin visa này và toàn bộ các thông tin ñược ñưa ra
trong ñơn cũng như các giấy tờ hỗ trợ cho hồ sơ là ñúng sự thật. Tôi hiểu rằng việc cố ý cung cấp thông tin sai
hoặc không chính xác sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước Việt Nam cũng như luật pháp Na Uy và sẽ dẫn ñến việc
visa của tôi bị từ chối.
Ngày:
ðịa ñiểm:
Phần dành cho cơ quan nhận hồ sơ.
Nhận ngày:
Số tham chiếu:

Ký tên:
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