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CHECKLIST HỒ SƠ XIN 
VISA DU LỊCH HOA KỲ 

VISA LIÊN LỤC BẢO 
 

I.  GIẤY TỜ CÁ NHÂN 
1. Khai sinh 
2. Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân 
3. Hộ khẩu/ Sổ tạm trú 
4. Hộ chiếu (Cả cũ lẫn mới) 
5. 2 ảnh 5x5 mặc áo có cổ, phông nền trắng, tóc vén qua mang tai, không 

đeo mắt kiếng, mặt chiếm 60% ảnh. 
6. Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân: 

- Giấy đăng ký kết hôn; (cho trường hợp đã kết hôn) 
- Giấy chứng nhận độc thân;(cho trường hợp chưa từng kết hôn) 
- Quyết định ly hôn của toà án;(cho trường hợp đã ly hôn) 

7. Bằng cấp đại học/cao đẳng/bằng cấp ngoại ngữ (nếu có) 
II.  GIẤY TỜ CHỨNG MINH CÔNG VIỆC 

a. ĐỐI VỚI CÁC BẠN ĐANG LÀM NHÂN VIÊN 
1. Hợp đồng lao động tại công ty đang công tác; 
2. Thông tin công việc trong vòng 10 năm trở lại (Vì khi khai đơn xin Visa 

Hoa Kỳ bạn cần phải khai thông tin công việc trong 10 năm trở lại). 
3. Giấy xác nhận lương (nếu bạn được thanh toán lương bằng tiền mặt). 
4. Sao kê ngân hàng ít nhất 3 tháng để chứng minh thu nhập (nếu bạn nhận 

lương qua tài khoản ngân hàng). 
5. Đơn xin nghỉ phép có ghi rõ mục đích “đi du lịch nước ngoài”. 
6. Quyết định bổ nhiệm của giám đốc nếu bạn được bổ nhiệm làm chức vụ 

cao trong công ty. 
b. ĐỐI VỚI CÁC BẠN ĐANG LÀM GIÁM ĐỐC DOANH 

NGHIỆP 
1. Giấy phép kinh doanh; 
2. Giấy chứng nhận mã số thuế (đối với hộ kinh doanh cá thể) 
3. Báo cáo thuế 2 quý gần nhất; 
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4. Giấy xác nhận nộp thuế vào ngân sách nhà nước trong năm gần nhất. 
5. Sao kê tài khoản ngân hàng của công ty trong 6 tháng gần nhất. 

III.  GIẤY TỜ CHỨNG MINH TÀI CHÍNH 
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
2. Hợp đồng mua bán nhà đất/Căn hộ/chung cư,.. 
3. Cavet xe hơi; 
4. Hợp đồng góp vốn kinh doanh; 
5. Hợp đồng cho thuê tài sản; 
6. Cổ phiếu/trái phiếu doanh nghiệp/chính phủ.. 
7. Sổ tiết kiệm ít nhất 200 triệu và gửi trước 3 tháng; 
8. Các giấy tờ chứng minh tài sản khác... 

IV.  GIẤY TỜ CHỨNG MINH MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI 
1. Thư mời nếu bạn đi thăm thân. 
2. Nếu bạn đi công tác thì bạn cần được đề cử và có thư mời từ công ty đổi tác tại 

Hoa Kỳ. 
3. Lịch trình du lịch + Booking Confirmation Page của khách sạn, vé máy bay 

nếu bạn du lịch tự túc sang Hoa Kỳ. 
 Lưu ý quan trọng mà V isa Liên Lục Bảo muốn nhắc với các bạn đó chính là 

“Giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi” là phần cực kỳ quan trọng trong 
tổng quan việc đương đơn xin thị thực du lịch Hoa Kỳ. Bởi hầu hết các mục đích 
khác nhau bạn đều có cách nộp và hồ sơ nộp xin thị thực khác nhau và tất nhiên 
những mối quan tâm của các viên chức lãnh sự về hồ sơ của bạn cũng khác 
nhau rất nhiều. Vì vậy bạn cần phải chuẩn bị phần này cực kỳ chỉnh chu và cẩn 
thận nhé! 

V. G IẤY TỜ BẢO HIỂM DU LỊCH 
Tuy đây là phần không hề yêu cầu trong đơn tuy nhiên Visa Liên Lục Bảo xin lưu  
ý rằng khí hậu tại Hoa Kỳ lạnh hơn tại Việt Nam chúng ta rất nhiều vậy nếu bạn 
muốn đề phòng việc bản thân có thể cần đến việc điều trị y tế với chi phí hợp lý tại 
nước bạn thì bạn nên mua bảo hiểm cho mình để có thể thoải mái du lịch bạn nhé! 

Trên đây là danh sách giấy tờ đầy đủ nhất để xin Visa du lịch Hoa Kỳ dễ dàng! Nếu 
bạn muốn tìm hiểu thủ tục nộp visa Hoa Kỳ thì có thể xem tại đây nhé: 
 https://bit.ly/3eBOWH1 


