
 

 

 

 

 

 

 

 

(Cập nhật: Tháng 04.2016) 

  

 

Giấy tờ bổ sung cho Hồ sơ xin cấp thẻ xanh châu Âu 

 
Để  có thẻ xanh EU, quý vị cần có  thị thực  Đức. Những giấy tờ chung cần thiết cho thị thực 

Đức cũng như thông tin chung về qui trình xin cấp thị thực  vui lòng tham khảo tại Bản 

hướng dẫn chung về việc xin cấp thị thực lưu trú dài hơn ba tháng tại trang Web của 

chúng tôi : 

 

http://www.ho-chi-minh-

stadt.diplo.de/Vertretung/hochiminh/de/01/Visabestimmungen/seite_D_20Visa.html 

 

 

Bảng hướng dẫn này bao gồm yêu cầu về những giấy tờ  bổ sung  đặc biệt đối với các hồ sơ 

xin cấp thẻ xanh EU. 

 

 

 Với thẻ xanh EU, công dân các nước thứ ba có bằng đại học có thể nhận việc làm phù hợp 

với trình độ chuyên môn tại Đức. 

Như tất cả các dạng thị thực lưu trí dài hạn khác, thẻ xanh EU  chỉ do Sở ngoại kiều có chức 

năng tại Đức cấp. Tại Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán,  trước hết Quý vị cần xin cấp 

thị thực nhập cảnh Đức. 

Thông tin chung về Thẻ xanh EU, Quý vị có thể tìm thấy trên trang mạng www.bamf.de của 

Cơ quan Liên Bang về nhập cư và  Người tị nạn  và cổng thông tin về nhân lực chuyên môn 

www.make-it-in-germany.com 

 

Thẩm tra của Tổng lãnh sự quán/ Các giấy tờ cần nộp: 

 

Tất cả các giấy tờ được nộp phải là bản chính cùng 02 bản copy. Tất cả các giấy tờ 

không  được cấp sẵn bằng tiếng Đức hay tiếng Anh, phải  được nộp cùng với bản dịch 

tiếng Đức có chứng thực + 01 bản photo của bản dịch này. 

 

 

1. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra mục đích chuyến đi: 

 

□  Tiểu sử  đầy đủ theo thời gian nêu rõ quá trình làm việc, cùng các chứng chỉ, văn bằng 

tốt nghiệp, v.v… 

 

http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de/Vertretung/hochiminh/de/01/Visabestimmungen/seite_D_20Visa.html
http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de/Vertretung/hochiminh/de/01/Visabestimmungen/seite_D_20Visa.html
http://www.bamf.de/
http://www.make-it-in-germany.com/


□  bằng tốt nghiệp đại học tại Đức hay bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài được chấp 

thuận hay tương đương với bằng đại học tại Đức 

Để biết bằng của Quý vị có được chấp nhận hay tương đương không, có thể xem trong 

ngân hàng dữ liệu : http://anabin.kmk.org/  

 

□  Hợp đồng/  Đề nghị việc làm chính thức với thông tin về tiền lương trước thuế ( ít nhất 

là 49.600/38.688 Euro) 

 

Tổng lãnh sự quán Đức có quyền yêu cầu thêm một số giấy tờ khác trong những trường 

hợp cụ thể. 

 

 Vui lòng liên hệ  qua Email: visa@hoch.diplo.de trong trường hợp muốn biết thêm thông 

tin hoặc khiếu nại. 
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