
 

CÁC BƯỚC TRƯỚC KHI CHUẨN BỊ NỘP HỒ SƠ: THÔNG TIN CHUNG 

1. Đương đơn  phải nộp hồ sơ xin visa Schengen tại Đại sứ quán của nước là điểm 

đến chính (căn cứ vào mục đích chuyến đi và tổng số ngày lưu trú của chuyến 

đi). 

2. Chúng tôi gợi ý bạn có thể xem các thông tin cần thiết liên quan đến việc cấp 

visa vào Italia trên trang web (của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế) 

http://www.vistoperitalia.esteri.it/. 

3. Yêu cầu hộ chiếu của đương đơn phải còn giá trị ít nhất ba tháng so với thời 

gian rời khỏi khối Schengen và được cấp dưới 10 năm. Hộ chiếu phải có ít nhất 

hai trang trắng liền nhau để dán visa và đóng dấu. 

4. Đề nghị đương đơn kiểm tra ngày bay và lưu ý thời gian cần thiết để cấp visa 

là 15 ngày. Đương đơn hoàn toàn chịu trách nhiệm để chấp hành thời gian cần 

thiết này. Đơn xin cấp visa nộp không đủ 15 ngày trước ngày khởi hành vẫn 

được nhận nhưng lưu ý thời gian xét duyệt visa có thể lên đến 15 ngày. 

LƯU Ý: 

 Mọi hành vi giả mạo giấy tờ đều có thể dẫn đến một cuộc điều tra pháp lý và 

việc từ chối cấp thị thực. 

 Trong một số trường hợp, đương đơn có thể được yêu cầu bổ sung thêm các 

giấy tờ khác ngoài danh sách, nếu yêu cầu đó phát sinh trong quá trình xét 

duyệt. 

 Việc cung cấp tất cả những giấy tờ xin visa không đảm bảo sẽ được cấp thị 

thực và việc đã được cấp thị thực không tự động cho phép  quyền được nhập 

cảnh vào khối Schengen. 

 

Sau khi đã kiểm tra các thông tin trên, đương đơn có thể chuẩn bị những hồ sơ cần 

thiết cho việc nộp hồ sơ. 

Phí: Phí visa phải trả bằng tiền mặt (VNĐ). Khoản phí này sẽ thay đổi 3 tháng 1 lần.  

Hồ sơ: Đương đơn cần nộp các giấy tờ bản sao công chứng. Tất cả các giấy tờ bằng 

tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Ý. Hồ sơ phải do chính đương 

đơn nộp trực tiếp. 

Thư mời từ Ý (cho mục đích du lịch, thương mại, hội thảo, hội nghị, mục đích tôn 

giáo hoặc mục đích khác) phải được gửi trước qua email đến Đại sứ quán với địa 

chỉ: visti.hanoi@esteri.it. Hồ sơ xin visa nào không có thư mời gửi trước qua email 

sẽ không được chấp nhận. 

Phỏng vấn: Phòng Visa của Đại sứ quán có thể tiến hành phỏng vấn bất kỳ đương 

đơn nào ngay cả khi đương đơn trước đây đã được cấp visa Schengen. 

Đoàn: Đoàn khách nào có từ 5 người trở lên (công ty du lịch, đại diện của công ty 

nơi họ công tác, các công ty nhà nước) yêu cầu đặt hẹn trước với Đại sứ quán để tiến 

hành nộp hồ sơ. 

http://www.vistoperitalia.esteri.it/
mailto:visti.hanoi@esteri.it.


 


