
GWF Reference: ____________________________  Name of applicant: ______________________________________________________________  
Mã số hồ sơ GWF Tên người xin thị thực 
 
Please complete this form and bring it with you to your appointment. The documents you submit should be in the order of this form and should be translated into English. 
Vui lòng hoàn tất danh mục giấy tờ hỗ trợ này và đính kèm với hồ sơ xin thị thực của Quý vị. Tất cả giấy tờ cần được dịch sang tiếng Anh và sắp xếp theo thứ tự dưới đây. 
 

 Your Passport and Identification – Hộ chiếu và Các giấy tờ tùy thân 

Original/ 
Bản gốc 

Tick if Original √ 
Đánh dấu nếu là 

Bản gốc √ 

Copy/ 
Bản sao 

Tick if Copy √ 
Đánh dấu nếu là 

Bản sao √ 
Number of valid / Expired passports submitte – Số lượng hộ chiếu nộp (còn hiệu lực / đã hết hiệu lực)            

Birth certificate – Giấy khai sinh   

National Identity card – Chứng minh thư nhân dân   

Work Permit/Residence Card – Giấy phép lao động / Thẻ cư trú   

 Your studies – Thông tin về học tập 

Letter from University or School – Thư xác nhận từ trường Đại học hoặc Trường phổ thông   

CAS/COS   

Evidence of Previous Qualifications – Bằng cấp học thuật   

 Your Employment – Thông tin về công việc 

Employment Letter/Labour contract – Thư xác nhận việc làm / Hợp đồng lao động   

Pay Slips – Bảng lương   

Business Registration Documents – Giấy phép đăng ký kinh doanh   

Passport Photos (children under 6 and biometric exempt applicants) – Ảnh hộ chiếu (áp dụng cho trẻ 
em dưới 6 tuổi và người xin thị thực được miễn lấy dấu sinh trắc học) 

  

 Your finances – Thông tin về tài chính 

Bank Statement – Sao kê Ngân hàng   

Bank Book – Số tiết kiệm   

Bank Certificate / Letter – Thư xác nhận Ngân hàng   

 Your property in Vietnam – Thông tin về tài sản tại Việt Nam 

Land / Property registration document – Giấy tờ đăng ký về đất ở/ tài sản   

Tenancy Agreement – Hợp đồng cho thuê   

Household registration book – Sổ Hộ khẩu   

 Your sponsor’s information – Thông tin về Người bảo lãnh 

Invitation Letter – Thư mời   

Bank Statements – Sao kê Ngân hàng   

Financial consent letter – Thư bảo lãnh tài chính   

Evidence of sponsors immigration status in the UK – Bằng chứng về tình trạng cư trú tại Anh Quốc của 
người bảo lãnh 

  

Employment Letter / Employment Contract – Thư xác nhận việc làm/ Hợp đồng lao động   

Pay Slips / Tax Return / P 60 – Bảng lương / Xác nhận đóng thuế / P60   

Land Registration Documents – Giấy tờ đăng ký đất ở   

Accommodation  / Hotel details – Thông tin về nơi ở / Khách sạn   

Flight details – Thông tin về vé máy bay   

Photos and correspondence – Ảnh và Thư từ   

 Additional information – Thông tin thêm   

Marriage certificate – Giấy đăng ký kết hôn   

Divorce certificate – Giấy xác nhận ly hôn   

Child(rens) birth certificate – Giấy khai sinh của trẻ em   

Name change certificate – Giấy xác nhận thay đổi tên   

Death certificate – Giấy báo tử   

Tuberculosis (TB) certificate – Giấy khám lao phổi   

English Language certificate – Chứng chỉ Tiếng Anh   

Parental consent letter / Sole Custody – Thư đồng ý của Cha mẹ / Thư xác nhận giám hộ   

Travel detail – Thông tin về chuyến đi   

   

   
 
I confirm I have read the guidance and there are no other documents which I wish to submit. I understand that my visa application may be assessed only using 
the documents I have submitted. 
Tôi xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn này và không muốn nộp thêm giấy tờ nào khác. Tôi hiểu rằng hồ sơ xin thị thực của tôi có thể được xét duyệt chỉ dựa trên 
những giấy tờ tôi đã nộp. 

 
 
Date: _________________  Visa applicant’s name:  __________________________________  Signature: ______________________  
Ngày nộp Tên người xin thị thực Chữ ký 


