
 

 

Generalkonsulat 
der Bundesrepublik Deutschland 
Ho-Chi-Minh-Stadt 
 

Cập nhật 2/ 2016 

www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de 

 

Hướng dẫn Qui trình nộp đơn xin cấp thị thực học nghề tại Đức 
                                             

Về nguyên tắc người xin cấp thị thực phải là người trực tiếp nộp đơn. Việc đánh dấu vào 

danh sách sau đây giúp quý vị có thể kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của Quý vị 

đã đầy đủ chưa. 

 

Tất cả các giấy tờ được nộp phải là bản chính cùng 2 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 + 2 bản photo của bản dịch này . 

Xin lưu ý, Tổng lãnh sự quán Đức không tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ. Hồ sơ xin 

thị thực thiếu các giấy tờ nêu trên và bản photo, sẽ bị trả lại và Quý vị sẽ được yêu cầu 

đặt một lịch hẹn mới. 

 

Xin lưu ý, Tổng lãnh sự quán Đức không nhận và chuyển các giấy tờ không được yêu 

cầu bằng Fax hay Email. Tất cả các giấy tờ liệt kê dưới đây phải được hòan tất theo 

đúng hình thức mà Tổng Lãnh sự quán yêu cầu và do đương đơn trực tiếp nộp khi tới 

theo  lịch hẹn. 

 

Việc sở hữu một thị thực không có nghĩa là đương nhiên được nhập cảnh. Quý vị cần 

mang theo các giấy tờ chứng minh cho đơn xin cấp thị thực để đề phòng trường hợp kiểm 

tra có thể xảy ra. 

 

Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra gì ? Tôi phải trình những gì để thẩm tra? 

 

1. Tổng lãnh sự quán Đức kiểm tra nhân thân của người nhập cảnh: 

□     Hộ chiếu ( Bản chính và bản sao, chỉ sao các trang có thông tin) 

□    Các Hộ chiếu khác còn hiệu lực và đã hết hạn ( bản chính và bản sao của các trang 

có thông tin và 

□     Ba ảnh Hộ chiếu mới nhất, hai tấm dán trực tiếp lên hai đơn xin cấp thị thực và một 

tấm đính kèm theo hồ sơ. 

 

2. Tổng lãnh sự quán Đức chỉ thụ lý Hồ sơ xin cấp thị thực khi có đơn xin cấp thị 

thực đính kèm: 

□     02 đơn xin cấp thị thực theo mẫu có chữ ký của đương đơn và 02 bản cam kết theo 

Điều 55 của Luật Lưu trú 

Hai mẫu này Quý vị có thể tìm thấy tại trang Web: www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de 

 

3. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra mục đích chuyến đi… 

 □  Hợp đồng đào tạo nghề, 

http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de/


 □ Bản tự viết không theo mẫu thể hiện rõ động cơ, lý do chọn việc học nghề tại Đức  

 □  Bằng chứng về khả năng tiếng Đức ( tối thiểu chứng chỉ A2 thuộc „  Qui định chung  

Châu Âu về ngôn ngữ“,  với ứng viên học nghề điều dưỡng thì tối thiểu là chứng chỉ B2.) 

  □ Sơ yếu Lý lịch đầy đủ theo trình tự thời gian bằng tiếng Đức. 

        □ Bằng tốt nghiệp phổ thông và các chứng chỉ đào tạo đã có hoặc bằng đại học  

  □ Giấy chấp thuận của Bộ lao động  CHLB Đức (nếu có). 

 

4. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra khả năng đảm bảo tài chính: 

 

□ Bằng chứng về phụ cấp sẽ được nhận trong thời gian học nghề cũng như thông tin cụ 

thể về chỗ ở dự kiến và giá thuê hàng tháng 

hoặc  

□ Giấy cam kết bảo lãnh theo điều 66-68 của Luật cư trú, theo mẫu thống nhất trên toàn 

lãnh thổ CHLB Đức  
□    Thông tin về  bảo hiểm y tế trong quá trình lưu trú tại Đức. 

 

(Lưu ý:  Chi phí sinh hoạt cho cuộc sống được xác định là đảm bảo,  khi đương đơn vẫn 

còn đủ 500,- Euro mỗi tháng, sau khi đã  trừ đi chi phí thuê nhà cùng các phí liên quan, 

bảo hiểm xã hội, và các chi phí sinh hoạt bắt buộc khác.) 

 

Trường hợp đặc biệt: 

Nếu khóa đào tạo nghề tại Đức bao gồm cả khóa học tiếng, đề nghị  tham khảo thêm 

thông tin trong bản hướng dẫn „ Đào tạo ngôn ngữ“ 

 

Tổng lãnh sự quán Đức có quyền yêu cầu thêm một số giấy tờ khác. 

 

 


