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INSTRUCTIONS FOR K-1 VISA APPLICANTS 
 

Fiancé(e) visa applicants apply for a K-1 visa at the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City.  Once the U.S. 
Consulate receives the approved petition from the National Visa Center (NVC), the Immigrant Visa Unit 
will send the Instruction Package Letter (PKT3) – K to the mailing address listed on the petition.  This 
letter provides detailed instructions on how to schedule a visa interview and prepare for the processing 
of your visa application.  If you do not receive this letter from the U.S Consulate within four weeks of 
the NVC notification about the transfer of your case to Ho Chi Minh City, you should send an online 
inquiry about the status of your case directly to the Consular Section in Ho Chi Minh City 
at: vn.usembassy.gov/ivcontact.  It is important that you provide us with your most updated mailing 
address and phone number at that time. 
 
Please DO NOT send any documents to the U.S. Consulate and DO NOT schedule an interview 
appointment until you have received the Instruction Package Letter (PKT3) – K from the U.S. Consulate.  
While waiting for the U.S. Consulate to send out the Instruction Package Letter (PKT3) – K, you may 
begin preparing some of the documents required for your interview, if circumstances allow.  These 
required documents are listed at: vn.usembassy.gov/ivdocs.   
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN XIN THỊ THỰC DIỆN  
HÔN PHU/HÔN THÊ (K-1) 

 
 
Đương đơn xin thị thực diện hôn phu/hôn thê nộp hồ sơ xin thị thực K-1 tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ 
thành phố Hồ Chí Minh.  Sau khi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ nhận được hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận 
từ Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC), Bộ phận Thị thực Định cư sẽ gửi thư Instruction Package Letter 
(PKT3) – K đến địa chỉ khai trên hồ sơ bảo lãnh. Thư hướng dẫn này trình bày cụ thể về cách đặt lịch 
hẹn phỏng vấn và chuẩn bị cho tiến trình cấp xét hồ sơ xin thị thực.  Nếu đương đơn không nhận được 
thư hướng dẫn này từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong vòng bốn tuần tính từ ngày NVC thông báo đã chuyển 
hồ sơ về Lãnh sự quán, đương đơn có thể gửi câu hỏi về tình trạng hồ sơ của mình trực tiếp đến Bộ 
phận Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng mẫu đơn trên mạng: vn.usembassy.gov/ivcontact. Khi 
liên hệ đương đơn phải cung cấp địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện và số điện thoại cập nhật nhất 
của mình. 
 
Vui lòng KHÔNG gửi bất kỳ giấy tờ gì tới Lãnh sự quán Hoa Kỳ và KHÔNG được đặt lịch hẹn phỏng vấn 
trước khi quý vị nhận được thư hướng dẫn Instruction Package Letter (PKT3) – K  từ Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ. Trong khi chờ Lãnh sự quán Hoa Kỳ gửi thư hướng dẫn Instruction Package Letter (PKT3) – K, 
đương đơn có thể bắt đầu chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn, nếu hoàn cảnh cho 
phép. Các giấy tờ này được liệt kê trên trang web: vn.usembassy.gov/ivdocs2. 
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