
 

 
 
 
 
 
Please follow the steps below BEFORE your immigrant visa interview at the U.S. 
Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam. 
 

Step 1: Register online 

You MUST register a delivery address NOW for your documents and passport’s 
delivery with the consulate’s online service.  Registration is free.  Click the “Register” 
button below to register.  Once the registration is complete, print out the Address 
Registration Confirmation Page and bring it with you to the interview and whenever 
you are scheduled to come to the Consulate after your interview. 
 
If you have any problems with the online address registration, contact the Call Center 
for assistance at 19006444 if you are in Vietnam or (+1) 703-665-7350 internationally.  
 

 
 

Step 2: Get a medical examination in Vietnam 

As soon as you receive your appointment date, you must schedule a medical 
examination in Vietnam.  Click the “Medical Exam Instructions” button below for a 
list of designated panel physicians in Vietnam.  Please schedule and attend a medical 
examination with one of these panel physicians before your interview. 
 

 
 

Step 3: Complete your pre-interview checklist 

It is important that you bring all required original documents to your interview. 
We’ve created a checklist that will tell you what to bring. Please print the checklist 
below and bring it to your interview along with the listed documents. 
 

 
 

Step 4: Review interview guidelines 

Read our Fingerprinting Instructions and other interview guidelines to learn about 
any special actions that you need to take before your visa interview. 
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Medical Exam Instructions 

All immigrant visa applicants, regardless of age, require a medical examination prior to the issuance of a visa. Only a 
physician accredited by the U.S. Consulate can perform this exam. It is your responsibility to schedule a medical exam 
with one of the panel physicians listed below before your visa interview at the U.S. Consulate. Medical examination 
results from other physicians will not be accepted. 
 

Approved Physicians 

Items to bring to your medical examination 

 
The panel physician will need the following items to complete the medical exam forms: 
 

 Your visa interview letter,  
 Original passport for each eligible travelling applicant, 
 Fee for your medical examination, and 
 A copy of your vaccinations records, if available. 
 DS-260 confirmation page 

 
Any medical examination fees, including x-ray and blood test fees, must be paid directly to the panel physician.  Please 

refer to our fees page at: vn.usembassy.gov/ivfee for costs associated with your medical exam. 

During the medical exam 

 
The medical examination will include a medical history review, a physical examination, a chest X-ray, and blood and 
urine tests (for applicants 15 years of age or older). The United States also requires tuberculosis (TB) testing for all 
applicants two years of age and older.  Please be prepared to discuss your medical history, medications you are taking, 
and current treatments you are undergoing. More information on general medical requirements for U.S. immigrants is 
available here. 
 
U.S. immigration law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations prior to the issuance of a visa. 
Current immigrant visa vaccination requirements are available here. You can also read Frequently Asked Questions 
about our medical examination requirements online. If the physician determines that you need additional vaccinations, 
you may go to one of these immunization providers: 

 
Quarantine Service – Ho Chi Minh City 
40 Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District 
Ho Chi Minh City 
Tel: (84-28) 3844 5306 

Hong Ngoc Hospital – Hanoi 
55 Yen Ninh Street, Ba Dinh District 
Hanoi 
Tel: (84-24) 3927 5559 or 7305 8880 

 

After the medical exam 

 
When your examination is completed, the doctor will either provide you with exam results in a sealed envelope or send 
them directly to the U.S. Consulate. IF GIVEN AN ENVELOPE TO CARRY TO YOUR INTERVIEW,  DO NOT OPEN THIS 
ENVELOPE. Instead, bring it to your visa interview. Any x-rays taken will be given to you. You DO NOT need to bring the 

Cho Ray Hospital (CRH) 
Visa Medical  Department 
201B Nguyen Chi Thanh Street 
Ward 12, District 5 
Ho Chi  Minh City 
Tel: (84-28) 3856 5703 
Website: choray.vn 

International Organization for 
Migration (IOM) – Ho Chi Minh City 
1B Pham Ngoc Thach Street 
District 1, Ho Chi  Minh City 
Tel: (84-28) 3822 2057 
Fax: (84-28) 3822 1780 
Website: vietnam.iom.int 

International Organization for 
Migration (IOM) – Hanoi 
Level 23, Building 72 Keangnam Hanoi 
Tower, Pham Hung Street, Me Tri 
Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi 
Tel: (84-24) 3736 6258 
Fax: (84-24) 3736 6259 
Website: vietnam.iom.int 
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Medical Exam Instructions 

x-rays to your visa interview. However, you must carry the x-rays with you when you travel to the United States for the 
first time. The medical report must be less than six months old when you enter the United States as an immigrant. 



 
Pre-Interview Checklist 

All documents not in English or Vietnamese must be accompanied by a certified English translation that includes a 
statement by the translator that the “Translation is accurate” and the “Translator is competent to translate.” In some 
cases, you may also be requested to submit translations for Vietnamese documents. 
 

Please use the list below to determine the items that every applicant must bring to the immigrant visa interview:  

 Address Registration Confirmation Page:  You must create an account on: goo.gl/JXk5Xu NOW to register your 
address and print out the Address Registration Confirmation Page.  You MUST bring a copy of this Confirmation Page 
with you to the interview and whenever you are scheduled to come to the U.S. Consulate after your interview. 
Failure to submit this Confirmation Page will delay the visa processing and visa delivery.   
 

 Passport Information Form:  Please print out and complete this form: vn.usembassy.gov/pif.  You will need the 
information on this form if your application is approved.  You MUST bring a copy of this completed form with you to 
the interview and whenever you are scheduled to come to the U.S. Consulate after your interview.  Failure to submit 
this form will delay the visa delivery. 
 

 A copy of your Appointment Letter 
 

 The DS-260 Confirmation Page after completing it online at: ceac.state.gov/IV/Login.aspx  
 

 Two (2) full face color visa photos for each applicant taken within 6 months.  Please review our photo requirements. 

 Identification (ID) Card and Household Registration Book:  Copy and original. 
 

 Passport(s):  Copy and original.  The passport(s) should be valid for at least 60 days beyond the validity of the visa.  
Two (2) copies of the passport biodata page for each applicant, including children listed in their parents’ passport. 
 

 Birth Certificates:  Copy and original birth certificates of the petitioner, each person listed on the application, and all 
children of the principal applicant (even if he or she is not accompanying).  In case you do not have the petitioner’s 
birth certificate, the officer will review the case and provide guidance at the interview.  If you or any children were 
adopted, you must submit an official adoption decree. 

 Medical examination results in a sealed envelope (if the physician gives you these results).  PLEASE DO NOT OPEN 
THIS ENVELOPE.  Instead, bring it to your visa interview. In some cases, the Panel Physician may send your medical 
examination results directly to the Consulate. 

 If you are older than 16 years of age: Original Vietnam’s Justice Record Check #2 and original police certificate 
from any foreign country in which you resided for at least twelve months since age of 16 or older.  Information 
on obtaining these documents is available at: go.usa.gov/xQ4np. 

 If you are married: Your original marriage certificate and a photocopy. 

If you were previously married: Your original divorce or spouse’s death certificate and a photocopy. 

 If you have ever been convicted of a crime: Court and criminal records and a photocopy. 

 If you have served in any country’s military: Military records and a photocopy. 

Applicants who fall into any category listed in italics below should bring these additional documents: 

For family-based visa applications:   

 The appropriate Form I-864 Affidavit of Support for each financial sponsor along with a photocopy of the 
sponsor’s IRS transcript or most recent U.S. federal income tax return, and any relevant W-2s.  

 Proof of your U.S. petitioner’s status and domicile in the United States (photocopy of a U.S. passport, 
naturalization certificate, or lawful permanent resident card). 

 Evidence of your relationship with the petitioner and your derivative family members (if any) (such as 
photographs, letters, or emails). 

 If you are the petitioner’s stepchild:  The original marriage certificate of the petitioner and your biological parent 
and a photocopy along with divorce records for any previous marriages of either parent.  

For employment-based visa applications:   

 Letter from your U.S. employer dated less than one month ago. 
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Interview Guidelines 

 
Rescheduling or cancelling your interview 

 
If you are unable to attend your appointment, you may reschedule a new interview at Reschedule My Immigrant Visa 
Appointment. There may be a significant wait before the next available appointment, so please attempt to attend the 
date already assigned. For some family-based and employment preference visa categories, a visa became available 
within the month you have been scheduled by NVC. DV applicants should be aware that visas are numerically limited 
and must be issued by September 30 of the program year. There is no guarantee that a visa will still be available on the 
date of your rescheduled interview. Please carefully consult the Visa Bulletin before you decide to reschedule your 
interview. 
 
Security screening and Fingerprinting procedures 

 
All visitors to the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City must follow certain security procedures.  Any visitor who declines to 
be screened by U.S. Consulate security personnel will be unable to enter the consulate.  You may not bring battery-
operated or electronic devices, large bags or luggage, or food and liquid into the consulate.  To avoid delaying your entry 
and that of those in line behind you, please bring only what is required for your interview.  Please click here for more 
information regarding which items you are prohibited from bringing into the consulate. 
 
You will also need to have your fingerprints taken before the interview.  Please read the Fingerprinting Instructions  
(PDF 449KB). 
 
Accompanying persons 

 
The following persons may accompany a visa applicant to their interview:  
 

 Applicants may bring ONE interpreter if they do not speak English or Vietnamese well enough to participate in 
an interview.  

 Applicants may bring ONE person to help if they are elderly, disabled, or a minor child.  
 
Immigrant visa processing fees 

 
If you have not paid all required fees to either the National Visa Center or via the appointment website, please be 
prepared to pay these fees on the day of your interview. 
 
All fees may be paid in either U.S. dollars or the Vietnam Dong equivalent. We accept cash and credit/debit cards only. 
Please note that if you are found ineligible to receive a visa, the application fee cannot be refunded. A complete list of 
fees can be found here.  
 
Do not make travel plans outside of Vietnam 

 
If your visa is approved, we will keep your passport at the consulate while we prepare your immigration packet and print 
a visa for your passport. We will return your passport to you later via courier services only. If you have to travel within 
Vietnam while your passport is still with us, please make sure you have a valid picture ID other than your passport.
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After the Interview 

A consular officer can make a decision on a visa application only after reviewing the formal application and interviewing the 
applicant. There is no guarantee that you will receive a visa. Do not sell your house, car or property, resign from your job 
or make non-refundable flight or other travel arrangements until you have received your immigrant visa.  
 
If case is refused 

 
Sometimes a consular officer refuses a visa application to review additional documents or for administrative processing. 
When additional documents are requested, the consular officer will give you a refusal letter that asks you to submit 
additional documents. The letter will include instructions on how to submit those documents to the consulate.  When your 
visa application is refused for administrative processing, the administrative processing takes additional time after the 
interview. The length of this administrative processing varies based on the circumstances of each case. Before inquiring 
about the status of administrative processing, please wait at least 60 days after your interview. 
 
What happens after visa approval?  

 
Passport, Visa, and Sealed Immigrant Packet – We will place your immigrant visa on a page in your passport. Please review 
your visa to make sure there are no spelling errors. We will also give you a sealed envelope containing documents that you 
must give to U.S. immigration authorities when you arrive in the United States for the first time.   DO NOT OPEN THIS 
ENVELOPE. You must carry it with you; do not put it in your checked luggage.  If you receive X-rays and vaccination 
records during your medical examination, carry those with you to the U.S.  
 
USCIS Immigrant Fee – All individuals who are issued immigrant visas overseas must pay an Immigrant Fee to U.S. 
Citizenship and Immigration Services (USCIS) prior to traveling to the United States. This fee is for processing your 
residency status and printing your Permanent Resident Card. The only people exempt from paying this fee are:  children 
entering the United States under the Hague Process, returning residents, and people traveling on a K visa.  
 
When You Should Travel – You must enter the United States before the expiration date on your visa, which is usually six (6) 
months from the date of printing. Your visa cannot be extended and all fees are nonrefundable. The principal applicant 
must enter before or at the same time as other family members with visas. Unless they are eligible for benefits under the 
Child Status Protection Act, children who are issued a visa before turning 21 years of age must enter the United States 
before their 21st birthday to avoid losing their immigrant status.  

Getting a Green Card – Your Form I-551 Permanent Resident Card, also known as a green card, will be automatically mailed 
to the address in the United States that you write in your visa application form. This is a very important document that 
proves you have permission to reside in the United States. If you plan to travel outside the U.S. before your green card 
arrives:  Please consult USCIS’s and CBP’s websites for rules about what documents you need to re-enter the country. We 
also recommend you check with the airline to ensure you are in compliance with their rules. Once your card is issued, you 
should not stay outside of the United States for more than one year. If you do, you will lose your status as a Lawful 
Permanent Resident. 
 
Children’s Issues – In the United States, children are required to have certain vaccinations before they can enroll in school. 
We recommend that you bring your child’s complete vaccination records with you to the United States. If your child is 
adopted, you have full custody as a result of a divorce, or you share custody with another parent, you should bring a copy 
of all applicable adoption or custodial papers from the authoritative court in your home country. You will need these 
papers (translated into English) for issues such as school enrollment, medical care, and eventual citizenship. 
 
Information for New Immigrants – Please visit the USCIS web page for helpful information on moving to the United States. 
You can read their publication “Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants” online.  
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After the Interview 

 
 
Quý vị vui lòng làm theo đúng các bước sau đây TRƯỚC buổi phỏng vấn xin thị thực 
định cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
 

Bước 1: Đăng ký trực tuyến 

Quý vị phải NHANH CHÓNG đăng ký địa chỉ giao nhận giấy tờ và hộ chiếu qua hệ 
thống trực tuyến của Lãnh sự quán. Việc đăng ký này không mất phí. Vui lòng nhấp 
vào nút “Đăng ký” bên dưới để tiến hành đăng ký.  Sau khi hoàn tất việc đăng ký, vui 
lòng in Trang Xác nhận Đăng ký Địa chỉ và mang theo tới buổi phỏng vấn cũng như 
bất cứ khi nào quý vị quay lại Lãnh sự quán sau buổi phỏng vấn. 
 
Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Tổng đài để được hỗ trợ theo số 19006444 nếu gọi 
từ Việt Nam hoặc theo số (+1) 703-665-7350 nếu gọi từ nước khác.  
 

 
 

Bước 2: Tiến hành khám sức khỏe tại Việt Nam 

Ngay khi có ngày hẹn phỏng vấn, quý vị phải đặt lịch hẹn khám sức khỏe tại Việt Nam. 
Vui lòng nhấp vào nút “Hướng dẫn Khám Sức khỏe” bên dưới để xem danh sách các đơn 
vị khám sức khỏe tại Việt Nam do Lãnh sự quán chỉ định. Vui lòng đặt lịch hẹn và đến 
khám sức khỏe tại một trong các đơn vị này trước buổi phỏng vấn xin thị thực của Quý 
vị. 
 

 
 

Bước 3: Hoàn tất danh mục các giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn                         

Quý vị phải đem theo tất cả các giấy tờ bản chính cần thiết tới buổi phỏng vấn xin thị 
thực. Chúng tôi đã tạo một danh mục các giấy tờ cần thiết để quý vị tham khảo. Vui lòng 
in danh mục bên dưới và đem tới buổi phỏng vấn cùng tất cả các giấy tờ nêu trong danh 
mục này. 
 

 
 

Bước 4: Đọc kỹ các hướng dẫn liên quan tới buổi phỏng vấn 

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Lấy dấu vân tay các hướng dẫn khác để hiểu rõ tất cả những 
yêu cầu đặc biệt quý vị cần lưu ý trước buổi phỏng vấn xin thị thực. 

 

Đăng ký 

Hướng dẫn khám Sức khỏe 

Danh mục các Giấy tờ Cần thiết cho Buổi Phỏng vấn 

Các Hướng dẫn liên quan tới Buổi Phỏng vấn 

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Lãnh sự quán Hoa Kỳ 
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 Điện thoại: 
19006444 (tại Việt Nam) 
(+1) 703-665-7350 (từ nước khác) 

 Email: 
 Đơn đặt câu hỏi thị thực định cư 

 Website: 
 vn.usembassy.gov  

 Hủy hoặc đặt hẹn lại: 
 Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư 

 Bản đồ: 

 
 

Thông tin liên hệ 

 

        
 

Các trang truyền thông 
 

  

 

 

 Chuẩn bị cho buổi Phỏng vấn 

 Sau buổi phỏng vấn 

 Nơi cấp các giấy tờ dân sự 

Các thông tin khác 

English | Tiếng Việt 

 

 

 

Video Hướng dẫn Chuẩn bị Phỏng vấn 

https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/Fingerprint-Poster.pdf
http://www.ustraveldocs.com/vn/index.html?firstTime=No
https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/
https://vn.usembassy.gov/
http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-iv-reschedulevisa.asp
https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate/
https://www.youtube.com/user/usconsulatehcm
https://vn.usembassy.gov/interview-iv2
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/VietNam.html
https://www.google.com/maps/place/U.S.+Consulate+General/@10.7837468,106.6970821,16z/data=!4m5!3m4!1s0x31752f49fb5fb611:0xcf4a317a5cdfb42e!8m2!3d10.7831777!4d106.7004295
http://www.flickr.com/photos/usconsulatehcm/
https://www.youtube.com/watch?v=p_zbvXLOHvo&feature=youtu.be


 
 
 

 

Hướng dẫn Khám Sức khỏe 

Tất cả đương đơn xin thị thực định cư, dù ở độ tuổi nào, đều phải tiến hành khám sức khỏe trước khi được cấp thị thực. 
Chỉ các đơn vị do Lãnh sự quán Hoa Kỳ chỉ định mới có thể tiến hành thủ tục khám sức khỏe này. Quý vị chịu trách 
nhiệm đặt lịch hẹn khám sức khỏe tại một trong các đơn vị nêu dưới đây trước buổi phỏng vấn xin thị thực tại Lãnh 
sự quán Hoa Kỳ. Kết quả khám sức khỏe từ các đơn vị khác sẽ không được chấp nhận. 
 

Các Đơn vị được Chỉ định 

Các giấy tờ cần đem theo khi đến khám sức khỏe 

 
Để khám sức khỏe, đương đơn cần mang theo các giấy tờ sau đây: 
 

 Thư mời phỏng vấn,  
 Hộ chiếu bản chính của tất cả đương đơn có tên trên thư mời phỏng vấn, 
 Phí khám sức khỏe, 
 Bản sao hồ sơ chích ngừa (nếu có) 
 rang xác nhận DS-260 

 
Đương đơn phải thanh toán tất cả các khoản phí khám sức khỏe, bao gồm chụp X quang và xét nghiệm máu, trực tiếp 
cho đơn vị khám sức khỏe được chỉ định. Vui lòng truy cập trang các loại phí tại: vn.usembassy.gov/ivfee2 để biết thêm 
thông tin về các chi phí liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe. 
 
Trong quá trình khám sức khỏe 

 
Việc khám sức khỏe sẽ bao gồm các bước rà soát tiền sử bệnh lý, khám sức khỏe thể chất, chụp x-quang ngực, thử máu 
và thử nước tiểu (đối với đương đơn từ 15 tuổi trở lên). Hoa Kỳ yêu cầu thử lao tố (TB) đối với tất cả các đương đơn từ 
hai tuổi trở lên. Vui lòng chuẩn bị đầy đủ thông tin để trao đổi với bác sĩ về tiền sử bệnh lý, các loại thuốc quý vị đang uống, 
và các phương pháp trị liệu quý vị đang tiến hành. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu y tế tổng quát đối với người 
nhập cư vào Hoa Kỳ, vui lòng truy cập tại đây. 
 

Luật di trú Hoa Kỳ yêu cầu đương đơn xin thị thực định cư phải tiêm một số loại vắc-xin nhất định trước khi được cấp thị 
thực. Yêu cầu về chích ngừa đối với đương đơn xin thị thực định cư được nêu cụ thể tại đây. Quý vị cũng có thể đọc Các 
Câu hỏi Thường gặp về yêu cầu khám sức khỏe trên mạng. Nếu đơn vị tiến hành khám sức khỏe yêu cầu quý vị phải 
tiêm thêm các loại vắc-xin, quý vị có thể đến các đơn vị chích ngừa dưới đây: 

 

Trung tâm Kiểm dịch – Thành phố Hồ Chí Minh 
40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-28) 3844 5306 

Bệnh viện Hồng Ngọc – Hà Nội 
55 Yên Ninh, Ba Đình 
Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3927 5559 hoặc 7305 8880 

 

Sau khi khám sức khỏe 

 
 Sau khi hoàn tất việc khám sức khỏe, bác sĩ sẽ giao kết quả khám sức khỏe cho quý vị trong một phong bì đã được niêm 
phong hoặc gửi kết quả trực tiếp tới Lãnh sự quán. NẾU NHẬN ĐƯỢC PHONG BÌ KẾT QUẢ SỨC KHỎE CÓ NIÊM PHONG, 
QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC MỞ PHONG BÌ NÀY. Vui lòng đem phong bì niêm phong này tới buổi phỏng vấn xin thị thực.quý 
vị cũng sẽ nhận được các kết quả chụp x-quang. Quý vị KHÔNG cần đem kết quả chụp x-quang tới buổi phỏng vấn xin thị 

Bệnh viện Chợ Rẫy (CRH) 
Khoa Khám Xuất Cảnh 
201B Nguyễn Chí Thanh 
Phường 12, Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-28) 3856 5703 
Website: www.choray.vn 

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)  
Thành phố Hồ Chí Minh 
1B Phạm Ngọc Thạch 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84-28) 3822 2057 
Fax: (84-28) 3822 1780 
Website: vietnam.iom.int/ 

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) 
Hà Nội 
Tầng 23, Tòa nhà 72 tấng Keangnam 
Hanoi Landmark, Đường Phạm Hùng, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3736 6258 
Website: vietnam.iom.int/ 
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Hướng dẫn Khám Sức khỏe 

thực. Tuy nhiên, quý vị phải đem theo kết quả chụp x-quang khi lần đầu nhập cảnh Hoa Kỳ. Kết quả khám sức khỏe chỉ 
còn hiệu lực dưới sáu (6) tháng khi quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ.



 
 
 

 

Các Hướng dẫn liên quan tới Buổi Phỏng vấn 

Tất cả những giấy tờ không phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh và công chứng. Người 
dịch thuật phải đảm bảo có đủ khả năng pháp lý để dịch và thông tin dịch thuật phải chính xác. Trong một số trường 
hợp, chúng tôi có thể yêu cầu đương đơn cung cấp bản dịch tiếng Anh của một số giấy tờ tiếng Việt. 
 

Vui lòng sử dụng danh sách bên dưới để biết rõ những giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn xin thị thực định cư:  

 Đăng ký Địa chỉ: Đương đơn phải NHANH CHÓNG tạo tài khoản trên trang web: goo.gl/JVP9dZ để đăng ký địa chỉ và in 
Trang Xác nhận Đăng ký địa chỉ.  Đương đơn PHẢI đem theo Trang Xác nhận Đăng ký Địa chỉ này khi đến phỏng vấn và 

mỗi lần quay lại Lãnh sự quán sau buổi phỏng vấn.  Việc xử lý hồ sơ và chuyển phát thị thực có thể bị trì hoãn nếu 
đương đơn không nộp Trang Xác nhận này cho chúng tôi. 
 

 Tờ Thông tin Hộ chiếu: Vui lòng in Tờ Thông tin Hộ chiếu trên trang web: vn.usembassy.gov/pif và điền đầy đủ nội 
dung. Quý vị sẽ cần các thông tin này nếu hồ sơ của quý vị được chấp thuận. Quý vị PHẢI đem theo một bản sao mẫu 
đơn đã hoàn tất này khi đến phỏng vấn và mỗi lần quay lại Lãnh sự quán sau buổi phỏng vấn. Việc chuyển phát thị thực 
có thể bị trì hoãn nếu quý vị không nộp Tờ thông tin hộ chiếu này cho chúng tôi.  
 

 Thư mời phỏng vấn. 
 

 Trang xác nhận in khi hoàn tất Đơn xin Thị thực Định cư DS-260 tại trang web: ceac.state.gov/iv. 
 

 Hình xin thị thực: Hai (2) ảnh màu đúng quy cách.  Vui lòng đọc kỹ yêu cầu ảnh hộ chiếu của chúng tôi. 
 

 Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu: Bản chính và bản sao.  
 

 Hộ chiếu: Bản chính và bản sao. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 60 ngày tính từ ngày thị thực Hoa Kỳ hết hạn. Mỗi 
đương đơn đều phải nộp hai bản sao trang thông tin hộ chiếu riêng, kể cả trẻ em đi chung hộ chiếu với cha mẹ. 
 

 Giấy khai sinh và Giấy nhận con nuôi:  Bản chính và bản sao giấy khai sinh của người bảo lãnh, của mỗi đương đơn 
có tên trong hồ sơ xin cấp thị thực, và của tất cả các con của đương đơn chính (ngay cả khi người con đó không đi 
cùng). Trong trường hợp không có giấy khai sinh của người bảo lãnh, viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng trường hợp 
và hướng dẫn thêm cho đương đơn  khi phỏng vấn. Nếu đương đơn là con nuôi hoặc đương đơn có nhận con nuôi, 
đương đơn phải nộp thêm giấy cho nhận con nuôi hợp pháp. 
 

 Kết quả khám sức khỏe trong phong bì có niêm phong (nếu quý vị nhận được kết quả từ đơn vị khám sức khỏe). 
ĐƯƠNG ĐƠN KHÔNG ĐƯỢC MỞ PHONG BÌ NÀY. Vui lòng đem đến buổi phỏng vấn. Trong một số trường hợp, đơn 
vị khám sức khỏe do Lãnh sự quán chỉ định sẽ gửi thẳng kết quả kiểm tra sức khỏe của quý vị đến Lãnh sự quán. 
 

 Nếu đương đơn từ 16 tuổi trở lên: Bản chính Lý lịch Tư pháp Số 2 của Việt Nam và bản chính lý lịch tư pháp được cấp 
bởi tất cả các quốc gia nơi đương đơn đã cư trú ít nhất sáu tháng kể từ khi đủ 16 tuổi. Thông tin hướng dẫn có tại: 
go.usa.gov/xQ4np.  
 

 Nếu đương đơn hiện đã kết hôn: Bản chính giấy chứng nhận kết hôn và một bản sao.  
 

 Nếu từng kết hôn: Bản chính giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của người vợ hoặc chồng đã qua đời và một bản sao.  
 

 Nếu đương đơn từng bị kết án:  Hồ sơ tội phạm, hồ sơ tòa án và một bản sao. 
 

 Nếu đương đơn từng phục vụ quân đội của bất kỳ quốc gia nào: Hồ sơ quân đội và một bản sao. 
 

Đương đơn thuộc các nhóm in nghiêng dưới đây cần mang thêm các giấy tờ sau: 
 

Hồ sơ xin thị thực diện gia đình bảo lãnh: 
 Đơn Bảo trợ tài chính I-864 tương ứng đối với mỗi người bảo trợ tài chính cùng bản sao giấy thuế từ Sở Thuế 

Liên bang (IRS) hoặc hồ sơ thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ của năm gần nhất, và mẫu W-2 nếu có.  
 

 Bằng chứng về tình trạng và nơi ở tại Hoa Kỳ của người bảo lãnh (bản sao hộ chiếu, giấy nhập tịch, hoặc thẻ 
thường trú nhân). 
 

 Bằng chứng về mối quan hệ với người bảo lãnh và người phụ thuộc đi theo (nếu có) (ví dụ như hình ảnh, thư từ, 
hoặc email). 
 

 Nếu đương đơn là con kế của người bảo lãnh:  Giấy chứng nhận kết hôn bản chính của người bảo lãnh và cha mẹ 
ruột của đương đơn và một bản sao cùng giấy tờ ly hôn với tất cả vợ hoặc chồng trước đây của cả hai người. 
 

Hồ sơ xin thị thực diện bảo lãnh lao động: 

 Thư của người sử dụng lao động viết không quá một tháng trước. 
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Các Hướng dẫn liên quan tới Buổi Phỏng vấn 

 

Đặt lại lịch hẹn hoặc hủy lịch hẹn phỏng vấn 

 
Nếu đương đơn không thể đến phỏng vấn theo lịch hẹn, đương đơn có thể đặt lại lịch hẹn phỏng vấn mới tại đường dẫn 
này Đặt lại lịch hẹn thị thực định cư. Thời gian chờ để có lịch hẹn mới có thể kéo dài, do đó vui lòng cố gắng đến đúng 
ngày phỏng vấn đã được hẹn. Đối với một số loại thị thực diện gia đình bảo lãnh hoặc diện bảo lãnh lao động, thị thực 
chỉ được phép cấp trong tháng NVC lên lịch phỏng vấn cho đương đơn. Đương đơn diện thị thực trúng thưởng cần lưu ý 
thị thực được cấp có giới hạn số lượng và phải được cấp trước ngày 30 tháng 9 trong năm triển khai chương trình. 
Không có gì bảo đảm thị thực sẽ vẫn được phép cấp vào ngày hẹn phỏng vấn mới của đương đơn. Vui lòng xem kỹ 
thông tin tại Bản tin thị thực trước khi quyết định xin đặt lịch hẹn phỏng vấn khác. 
 
Thủ tục kiểm tra an ninh và Lấy dấu vân tay 

 
Tất cả các cá nhân đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đều phải thực hiện một số thủ tục an ninh nhất 
định. Cá nhân nào từ chối không cho nhân sự của Lãnh sự quán Hoa Kỳ thực hiện các thủ tục an ninh này sẽ không được 
vào Lãnh sự quán. Vui lòng không mang các thiết bị điện tử hoặc thiết bị sử dụng pin, hành lý hoặc túi xách khổ lớn, hoặc 
thức ăn và chất lỏng vào Lãnh sự quán. Để tránh mất thời gian của quý vị và những người xếp hàng chờ cùng quý vị, vui 
lòng chỉ mang những gì cần thiết cho buổi phỏng vấn. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin về những vật dụng 
không được phép mang vào Lãnh sự quán. 
 
Ngoài ra chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục lấy dấu vân tay của đương đơn trước buổi phỏng vấn.  Vui lòng đọc kỹ Hướng 
dẫn Lấy dấu Vân tay (PDF 449KB). 
 
Người đi cùng 

 
Những người sau đây có thể đi cùng đương đơn xin thị thực tới buổi phỏng vấn:  
 

 Đương đơn có thể đi cùng MỘT thông dịch viên nếu đương đơn không thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt đủ lưu 
loát để có thể tham gia phỏng vấn.  

 Đương đơn có thể đi cùng MỘT người khác nếu đương đơn lớn tuổi, tàn tật, hoặc đương đơn là trẻ nhỏ.  
 
Phí thị thực định cư 

 
Nếu quý vị chưa đóng đủ các phí cần thiết cho Trung tâm Thị thực Quốc gia hoặc trên trang web đặt lịch hẹn, vui lòng 
chuẩn bị tiền để đóng các khoản phí này vào ngày phỏng vấn. 
 
Toàn bộ phí phải được thanh toán bằng tiền đô-la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam tương ứng. Chúng tôi chỉ chấp nhận tiền 
mặt và thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Xin lưu ý nếu viên chức lãnh sự kết luận đương đơn không đủ tiêu chuẩn nhận thị 
thực, phí xin thị thực sẽ không được hoàn lại. Danh sách đầy đủ các khoản phí được nêu cụ thể tại đây.  
 
Vui lòng không lên kế hoạch rời Việt Nam 

 
Nếu thị thực được chấp thuận, chúng tôi sẽ giữ hộ chiếu của quý vị tại Lãnh sự quán trong quá trình chuẩn bị bộ hồ sơ 
định cư cho quý vị và in thị thực trên hộ chiếu của quý vị. Chúng tôi sau đó sẽ gửi hộ chiếu cho quý vị qua đường bưu 
điện. Nếu quý vị cần đi lại trong nội địa Việt Nam trong khi chúng tôi vẫn đang giữ hộ chiếu của quý vị, vui lòng đảm bảo 
mang theo một loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác có dán ảnh.
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Sau buổi Phỏng vấn 

 
Viên chức lãnh sự chỉ có thể quyết định về hồ sơ xin thị thực sau khi đã xem kỹ hồ sơ và đã phỏng vấn đương đơn. Không có gì 
bảo đảm đương đơn sẽ được cấp thị thực. Vui lòng không thanh lý tài sản, xe cộ, nhà cửa, không xin nghỉ việc hay mua vé 
máy bay hoặc các sắp xếp đi lại không được hoàn tiền khi hủy cho đến khi quý vị đã nhận được thị thực định cư trong tay.  
 
Nếu hồ sơ bị từ chối  

 

Trong một số trường hợp, viên chức lãnh sự sẽ từ chối hồ sơ xin thị thực để xem xét thêm giấy tờ hoặc hồ sơ cần được 
xử lý về mặt hành chính. Khi cần thêm giấy tờ, viên chức lãnh sự sẽ cấp cho quý vị giấy từ chối yêu cầu các giấy tờ cần 
nộp thêm. Giấy từ chối này sẽ hướng dẫn cụ thể cách bổ sung hồ sơ tại Lãnh sự quán. Khi hồ sơ xin thị thực của quí vị bị 
từ chối để xử lý về mặt hành chính, thủ tục xử lý hành chính sẽ cần thêm thời gian sau buổi phỏng vấn. Thời gian xử lý 
hành chính có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Trước khi đặt câu hỏi về tình trạng xử lý hành chính, vui 
lòng chờ ít nhất 60 ngày sau khi phỏng vấn 
 
Điều gì sẽ xảy ra sau khi thị thực được chấp thuận 

 
Hộ chiếu, Thị thực, và Phong bì Định cư có Niêm phong – Chúng tôi sẽ dán thị thực định cư lên một trang hộ chiếu của quý vị. 
Vui lòng xem kỹ thị thực của quý vị để đảm bảo không có sai sót. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị một phong bì niêm phong 
trong đó có các giấy tờ quý vị phải nộp cho cơ quan nhập cảnh Hoa Kỳ khi quý vị lần đầu đến Hoa Kỳ.  Vui lòng không mở 
phong bì này. Đương đơn phải mang theo phong bì bên mình; vui lòng không để phong bì này trong hành lý ký gửi. Nếu đã 
chụp x-quang khi khám sức khỏe, vui lòng mang theo kết quả chụp và nộp cho cơ quan nhập cảnh Hoa Kỳ.  
 
Phí định cư USCIS – Tất cả các cá nhân được cấp thị thực định cư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ phải đóng khoản phí 165 đô-la Mỹ 
cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) trước khi đến Hoa Kỳ. Đây là khoản phí cho việc xử lý tình trạng thường trú của Quý 
vị và in Thẻ Thường trú nhân cho quý vị. Chỉ các cá nhân sau đây mới được miễn khoản phí này: trẻ em nhập cảnh Hoa Kỳ theo 
Quy trình Hague, thường trú nhân, và đương đơn nhập cảnh theo diện K.  
 
Bao giờ nên xuất cảnh – Quý vị phải nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước ngày hết hạn in trên thị thực, ngày hết hạn này thường dưới 

sáu tháng tính từ ngày in thị thực. Thị thực của quý vị không thể được gia hạn và mọi khoản phí đều không được hoàn lại. 

Đương đơn chính phải nhập cảnh trước hoặc cùng thời điểm với các thành viên được cấp thị thực khác trong gia đình.  Ngoại 

trừ trường hợp đủ điều kiện áp dụng Đạo luật Bảo vệ Tình trạng con Độc Thân Dưới 21 tuổi (CSPA), những đương đơn sắp đủ 

21 tuổi sau khi được cấp thị thực phải nhập cảnh Hoa Kỳ trước khi tròn 21 tuổi, nếu không sẽ mất tình trạng định cư. 

Nhận thẻ xanh – Thẻ Thường trú nhân I-551, còn gọi là thẻ xanh, sẽ được tự động gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ tại Hoa 
Kỳ mà quý vị liệt kê trong đơn xin thị thực. Đây là giấy tờ rất quan trọng chứng minh quý vị được phép cư trú tại Hoa Kỳ.  Nếu 
quý vị có dự định rời Hoa Kỳ trước khi nhận được thẻ xanh: Vui lòng tham khảo trang web của Sở Di Trú và Cục Hải Quan và 
Biên Phòng Hoa Kỳ về những quy định và giấy tờ cần thiết để quay lại Hoa Kỳ.  Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng quý vị nên 
kiểm tra với hãng hàng không để chắc chắn rằng quý vị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của hãng.  Sau khi thẻ xanh được cấp, 
quý vị không nên ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm. Nếu ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, quý vị sẽ mất tình trạng Thường trú nhân.  
 
Các vấn đề liên quan tới Trẻ em – Tại Hoa Kỳ, trẻ em được yêu cầu phải tiêm một số loại vắc-xin nhất định trước khi nhập 
học. Do đó, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên mang theo đầy đủ hồ sơ  tiêm chủng của con mình khi đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, nếu 
con của quý vị là con nuôi, quý vị có toàn quyền nuôi con sau khi ly hôn, hoặc quý vị có chung quyền nuôi con với người cha 
hoặc mẹ còn lại, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên mang theo bản sao tất cả các giấy tờ nhận con nuôi hoặc giấy tờ chứng nhận 
quyền nuôi con do tòa án có thẩm quyền nước sở tại cấp. Quý vị sẽ cần các giấy tờ này (đã dịch sang Tiếng Anh) ở Hoa Kỳ khi 
xin nhập học, chăm sóc y tế, hoặc nhập tịch cho con. 
 
Thông tin cho người mới nhập cư – Vui lòng truy cập trang web USCIS để xem thông tin hữu ích về việc chuyển đến sống tại 
Hoa Kỳ. Quý vị có thể đọc ấn bản trực tuyến của USCIS: “Chào mừng đến với Hoa Kỳ: Hướng dẫn dành cho người mới nhập 
cư”. 
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https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel-documents/emergency-travel
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/your-trip
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/your-trip
https://www.uscis.gov/tools/settling-us/welcome-united-states
https://www.uscis.gov/tools/settling-us/welcome-united-states

