Hanoi
CHECKLIST: THĂM THÂN VÀ/HOẶC BẠN BÈ TẠI NA UY

(ðề nghị nộp hồ sơ theo trình tự dưới ñây)
GIẤY TỜ NGƯỜI XIN VISA 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 cấp visa ñược ñiền ñầy ñủ cùng với một ảnh hộ chiếu (nền trắng) 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 (Ngày và nơi cấp, ngày hết hạn, các visa ñã
cấp, giấy phép cư trú/lao ñộng tại Việt Nam vv).
 Bản sao toàn bộ các trang của Hộ khẩu cũng như các giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân với người mời
bên Na Uy (ví dụ như: giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, vv ñể chứng minh mối quan hệ với người mời ở Na
Uy)
 Giấy tờ chứng minh tình trạng dân sự (chẳng hạn như giấy xác nhận ñộc thân, giấy chứng nhận kết hôn, giấy li dị
vv)
 Giấy tờ chứng minh công việc, kinh doanh, học sinh; giấy nghỉ phép (nếu có)
 Bản sao (các) tài khoản ngân hàng trong vòng 12 tháng gần nhất hoặc các tài liệu khác chứng minh khả năng tài
chính của người nộp hồ sơ (ví dụ như giấy tờ về ñất ñai/tài sản) (mang kèm bản gốc). Nếu không ñủ các giấy tờ trên, cần
nộp thêm giấy bảo lãnh của người mời tại Na Uy; xem thông tin phía dưới.)

 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, bảo hiểm cho toàn bộ khối Schengen, (xem thông tin riêng về bảo hiểm)
 Lựa chọn cho những người nộp hồ sơ muốn người mời hoặc người khác ñại diện cho hồ sơ của mình: Thư ủy
quyền ( mẫu thư có thể lấy tại Sứ quán).
GIẤY TỜ TỪ THÂN NHÂN/BẠN BÈ Ở NA UY:
Thư mời từ thân nhân/bạn bè nêu rõ mục ñích cuộc viếng thăm
Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người nộp hồ sơ (bản sao Hộ khẩu và các giấy tờ tương ứng khác)
Bản sao các trang thích hợp hộ chiếu của thân nhân bên Na Uy (trang có giấy phép lao ñộng hoặc cư trú ở Na Uy)
------Các tài liệu dưới ñây chỉ yêu cầu trong trường hợp người nộp hồ sơ không có ñủ giấy tờ chứng minh khả năng tài
chính hoặc thu nhập của mình ----------- Giấy bảo lãnh bản gốc có ñóng dấu của cơ quan có thẩm quyền của Na Uy + 1 bản sao
 Bằng chứng chứng minh thu nhập tối thiều của người bảo lãnh là NOK 198.400,-/năm (mức thu nhập này ñược
qui ñịnh kể từ 1 tháng 5 năm 2008)
 Biên lai nộp thuế gần nhất (bản chứng thực)
 Giấy lĩnh lương của tháng gần nhất (bản chứng thực)




LƯU Ý: Những giấy tờ này phải ñược gửi theo ñường thư thường hoặc gửi nhanh cho người nộp hồ sơ, không ñược fax
hoặc scan gửi emai. Yêu cầu này nhằm tránh những giấy tờ giả.
Giấy tờ hỗ trợ cho hồ sơ phải ñược ñích thân người xin visa nộp cùng với hồ sơ. Giấy tờ hỗ trợ cho hồ sơ gửi trực tiếp tới
Sứ quán mà không có số tham chiếu hồ sơ ñã ñăng ký sẽ không ñược xem xét.
THÔNG TIN QUAN TRỌNG ! !
Tôi, bằng giấy này, xác nhận rằng tôi ñã trực tiếp 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 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:
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