
Cho đến khi có thông báo mới, Trung tâm Tiếp nhận thị thực Đức tại Việt Nam chỉ tiếp 

nhận các đơn xin thị thực sau:  

o Thị thực dài hạn dành cho mục đích du học đại học 

o Chuyên gia nước ngoài và người lao động có trình độ cao (không áp dụng với 

người học nghề) mà công việc của họ cần thiết cho nền kinh tế và không thể trì 

hoãn hoặc thực hiện được từ nước ngoài. 

o Nhân viên y tế, nhà nghiên cứu y tế, nhân viên điều dưỡng. (bao gồm học nghề/ 

thực tập sinh) 

o Những đương đơn có nhiệm vụ cần thiết 

o Những người thường xuyên đi qua biên giới, nhân viên vận chuyển hàng hóa và 

những lĩnh vực cần thiết khác (ví dụ như phi hành đoàn) 

o Nhân viên ngoại giao, nhân viên các tổ chức quốc tế, quân nhân, nhân viên hỗ trợ 

nhân đạo đang làm nhiệm vụ.  

o Hành khách quá cảnh  

o Hành khách buộc phải quay lại Đức vì lý do khẩn cấp gia đình. Trường hợp được 

coi là có “lý do khẩn cấp về mặt gia đình“ là trường hợp thành viên chính trong 

gia đình như vợ/chồng, bạn đời có đăng ký hoặc con vị thành niên nhập cảnh 

để dự tang lễ, tham dự đám cưới, con vị thành niên sang thăm bố mẹ hoặc các 

trường hợp tương tự khác. 

o Những người cần được bảo trợ quốc tế hoặc về lại Đức vì lý do nhân đạo khác.  

Hướng dẫn đặt hen:  

- Vui lòng chọn loại Long Term - Healthcare Professional sau khi chọn 

National Visa trên hệ thống đặt hẹn cho các dạng thị thực thuộc lĩnh vực chăm 

sóc y tế và điều dưỡng.  

- Vui lòng chọn loại Long Term – Study sau khi chọn National Visa trên hệ 

thống đặt hẹn cho các dạng thi thực thuộc lĩnh vực du học.  

- Vui lòng chọn loại Long Term – Academical Employment sau khi chọn 

National Visa trên hệ thống đặt hẹn cho các dạng thị thực thuộc lĩnh vực làm 

việc có trình độ cao.  

- Vui lòng chọn loại Short Stay – Exceptional Case sau khi chọn Schengen 

Visa đối với các dạng thị thực còn lại được nêu trên ngoại trừ lĩnh vực y tế, du 

học đại học, làm việc trình độ cao.  


