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제출서류 간

소화 방안 1

Phương án

giản lược

hồ sơ 1

(20170707~20180706) (10개 → 20개) 지정여행사 확대
(20170707~20180706) (10cty → 20cty) Tăng thêm số

công ty du lịch được ưu tiên

VIETRAVEL, SAIGON TOURIST, TOPTEN TRAVEL, 
GLOBAL TOUR, T.S.T, FIDITOUR, HOANMY, BENTHANH 
TOURIST, P.I.T, VIETTOURS, VIETNAMADVENTURE, 
TRANSVIET, VIETSUN, VIETMEDIA, M TOUR, SEA STAR 
TRAVEL, VIETJET, THIEN NHIEN, LE PHONG, TRIEU HAO

VIETRAVEL, SAIGON TOURIST, TOPTEN TRAVEL, 
GLOBAL TOUR, T.S.T, FIDITOUR, HOANMY, BENTHANH 
TOURIST, P.I.T, VIETTOURS, VIETNAMADVENTURE, 
TRANSVIET, VIETSUN, VIETMEDIA, M TOUR, SEA STAR 
TRAVEL, VIETJET, THIEN NHIEN, LE PHONG, TRIEU HAO

2

제출서류 간

소화 방안 2

Phương án

giản lược

hồ sơ 2

(30대 이상) 한국 투자 기업 소속의 관리직 및 (500

대 이상) 베트남기업체 소속 관리직 또는 (한국 ㆍ

베트남) 일반기업체 대표 등에 대한 서류 간소화

(Trên 30 cty) Giản lược hồ sơ cho những đối tượng

sau: người đại diện theo pháp luật của doanh

nghiệp hoặc giữ chức vụ từ cấp quản lý trở lên

thuộc 30 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc và 500

doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

l 관리직의 개념 : 관리직은 과장, 부장, 이사 등

부하 직원을 관리하는 직급

l Khái niệm về cấp quản lý: là chức vụ quản lý có

các nhân viên cấp dưới, như trưởng phòng, phó

phòng, giám đốc hoặc trực thuộc ban giám đốc

(2017. 7. 10. 시행) 베트남 관광객 유치 활성화를 위한 신청서류 간소화 방안

PHƯƠNG ÁN GIẢN LƯỢC HỒ SƠ XIN VISA NHẰM THU HÚT VÀ DUY TRÌ
LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM

(ÁP DỤNG TỪ 10.07.2017)



⇒ 관리직인지 여부를 신청인이 소명하지 못한 경우

추가 서류 제출 불가피

l 제출 서류 : 사증발급신청서, 신청인이 관리직임을

증명하는 서류 또는 일반기업체 대표임을 증명

하는 서류.

※ 일반기업체는 최근 1년간 납세증명서 제출

⇒ Trong trường hợp người đăng ký hồ sơ xin visa

có cấp bậc quản lý nhưng không rõ ràng thì

buộc phải nộp hồ sơ chứng minh bổ sung

l Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, hồ sơ

chứng minh người đăng ký visa có cấp bậc

quản lý hoặc, là người đại diện theo pháp luật

của doanh nghiệp

※ Doanh nghiệp phải nộp giấy chứng nhận nộp

thuế gần nhất trong vòng 1 năm
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제출서류 간

소화 방안 3

Phương án

giản lược

hồ sơ 3

l 베트남 공무원ㆍ국영기업체 직원은 재직증명서

등으로 신청서류 간소화

Giản lược hồ sơ đối với công nhân viên chức thuộc

các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà

nước

l 국영기업체의 개념 : 베트남 정부가 직접 또는

위탁해서 공익을 목적으로 운영하는 기업체

l 제출 서류 : 사증발급신청서, 재직증명서 및 사회

보험증서(국영기업체 직원에 한함)

l Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước: là doanh

nghiệp được Chính phủ Việt Nam ủy thác hoặc

trực tiếp điều hành doanh nghiệp vào mục đích

công

l Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Quyết

định bổ nhiệm công tác, bản sao Sổ bảo hiểm

xã hội (chỉ áp dụng đối với công nhân viên

chức nhà nước)
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제출서류 간

소화 방안 4

Phương án

giản lược

hồ sơ 4

l (은행잔고보유자) 10억동 이상의 베트남ㆍ한국계

은행 잔고증명서 등의 서류로 신청 서류 간소화

l (Số dư tài khoản ngân hàng) Giản lược hồ sơ

đối với người có số dư tài khoản từ 1 tỷ đồng

tại các ngân hàng của Việt Nam hoặc ngân

hàng Hàn Quốc

l 제출 서류 : 사증발급신청서, (10억동 이상) 은행

잔고증명서

l Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Giấy

xác nhận số dư của ngân hàng (từ 1 tỷ VND)
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제출서류 간

소화 방안 5

Phương án

giản lược

hồ sơ 5

기준 이상 소득ㆍ자산 또는 우수 신용카드 소지자 Dành cho người sở hữu thẻ tín dụng có hạn mức

cao hoặc sở hữu giá trị tài sản, thu nhập cao

l 연간 미화 8천 달러 이상의 소득이 있거나, 국제

적으로 통용되는 신용카드 소지자 중 우수고객

(골드 및 플래티넘 카드 소지자)

※ 카드는 담보금 1억동 이상 및 최근 6개월 이

상 사용 실적 필요

l 제출 서류 : 사증발급신청서, (연간) 소득금액증

명원 또는 신용카드 복사본(담보금 내역 및 6개

월간 사용 실적 포함)

l Người có thu nhập cao từ 8000USD/năm hoặc sở

hữu thẻ tín dụng quốc tế hạn mức cao (thẻ Gold

và Platinum)

※ Thẻ tín dụng yêu cầu phải là thẻ có hạn

mức đảm bảo từ 100 triệu đồng và có sao kê

chi tiết sử dụng thẻ trong vòng 6 tháng gần nhất

l Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, bản sao

Thẻ tín dụng, Giấy xác nhận thu nhập (hàng

năm) (bao gồm sao kê chi tiết sử dụng trong

vòng 6 tháng và có xác nhận hạn mức đảm

bảo)
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제출서류 간

소화 방안 6

Phương án

giản lược

hồ sơ 6

한국정부ㆍ공공기관 초청 인사ㆍ국제행사 참석자 Dành cho người đi tham dự các sự kiện quốc tế;

người đi theo diện được mời bởi cơ quan hoặc

chính phủ Hàn Quốc

l 한국정부 또는 공공기관 초청 공문 또는 초청장

으로 신청서류 간소화

l 제출 서류 : 사증발급신청서, 한국정부ㆍ공공기관

초청 공문 또는 초청장

l Giản lược hồ sơ: chỉ nộp Thư mời hoặc Công

văn mời của cơ quan, chính phủ Hàn Quốc

l Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Thư mời

hoặc Công văn mời của cơ quan, chính phủ

Hàn Quốc
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제출서류 간

소화 방안 7

Phương án

giản lược

hồ sơ 7

전문직(의사 등), 유력인사, 예술가, 연예인 등에 대한

서류 간소화

Dành cho nhà nghiên cứu chuyên môn, hoạt động

nghệ thuật (bác sĩ, văn nghệ sĩ, họa sĩ,...)

l 전문직 : 의사, 변호사, 회계사, 교수 등 전문직

으로서 소득이 높은 직종을 말하며, 전문직인지

의 구분이 어려울 경우 서류 보완 필요

- 제출서류 : 사증발급신청서, 전문직 자격증(구

분이 어려울 경우 관련 학과 졸업증 또는 연간

소득금액증명원 등 추가 제출)

l 공관장이 인정한 유력인사, 유명예술가, 운동가,

작가, 연예인 등 종사자 : 공관장이 인정하는 경

우는 신청인이 1회 이상 TVㆍ신문 등 언론매체

를 통하여 활동 중인 사람이어야 함

- 제출서류 : 사증발급신청서, 단체 회원증(유력

인사) 또는 언론매체 활동을 소명하는 자료(TV 출

연자료, 공연자료, 대회수상경력, 인터넷 자료 등)

l Nhà nghiên cứu chuyên môn: Bác sĩ, luật sư,

chuyên viên kiểm toán, giáo sư, v.v... những

người trong nhóm nghề nghiệp trên thuộc giới trí

thức có trình độ cũng như thu nhập cao, tuy

nhiên trong trường hợp khó phân biệt về chuyên

môn công việc thì LSQ có thể yêu cầu bổ sung

hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Thẻ

hành nghề (trong trường hợp khó xác minh công

việc LSQ có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung như

Giấy xác nhận thu nhập hàng năm hoặc văn

bằng, chứng chỉ có liên quan)

l Những người hoạt động chuyên môn như văn

nghệ sĩ, các tác giả, vận động viên, mỹ thuật

gia, người nổi tiếng được các cơ quan công

nhận: Trong trường hợp là người nổi tiếng phải

là người được số đông quần chúng biết đến

thông qua các kênh ngôn luận như TV, báo đài

nhiều hơn 1 lần

- Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Giấy

xác nhận thành viên/ hội viên trực thuộc tổ chức



(đối với cá nhân là người nổi tiếng) hoặc các tư

liệu nhằm chứng minh rõ hoạt động nghệ thuật

thông qua các kênh ngôn luận (internet, chương

trình biểu diễn truyền hình, tư liệu về buổi công

diễn, các giải thưởng, thanh tích đã nhận...)
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제출서류 간

소화 방안 8

Phương án

giản lược

hồ sơ 8

퇴직 연금 수령자, 우리나라 유학자 등 Dành cho người nghỉ hưu đang hưởng trợ cấp,

người đã từng đi du học Hàn Quốc v.v...

제출 서류 : 사증발급신청서, 퇴직연금 수령증명원

또는 한국 (전문)대학이상 졸업 증명서

Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Thẻ hưu trí

(Phiếu lãnh lương hưu)/ Bằng tốt nghiệp Hàn Quốc

chuyên ngành (từ bậc đại học trở lên)
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제출서류 간

소화 방안 9

Phương án

giản lược

hồ sơ 9

기자, PD 등 언론기관 종사자에 대한 서류 간소화 Dành cho các phóng viên, người làm truyền hình

tại các cơ quan ngôn luận

l 제출서류 : 사증발급신청서, 기자 또는 언론기관

종사자임을 증명하는 서류
l Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Thẻ

phóng viên/ Thẻ nhà báo/ Thẻ tác nghiệp

10

제출서류 간

소화 방안 10

Phương án

giản lược

hồ sơ 10

OECD 국가 체류 경력ㆍ영주권 보유자 등에 대한

서류 간소화

Dành cho người có thẻ thường trú nhân, cư trú tại

các quốc gia OECD

제출 서류 : 사증발급신청서, OECD 국가에서 체류

했음을 증명하는 서류(여권상의 방문기록 포함)

Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin cấp visa, Thẻ thường

trú nhân tại các quốc gia OECD (có bao gồm quá

trình xuất nhập cảnh thể hiện trên hộ chiếu)

기

타

(영사관 규칙)

Quy định của
LSQ
사증대행사 지

정·운영 등에

관한이행규칙

Quy định áp

dụng cho

công ty du

lịch ưu tiên

và công ty

du lịch thông

thường

l 제2조제2호 ‘인센티브 관광사증’ 신청 서류 :

사증발급신청서, 사업자등록증, (소속 회사) 납세

증명서, 근로계약서 (재직기간 1년 이상만 해당)

l Điều 2 điểm 2 Hồ sơ 'Visa du lịch khen

thưởng':

Đơn xin cấp visa, Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh, Giấy xác nhận nộp thuế (của công

ty tài trợ), Hợp đồng lao động (tương ứng với

thời gian làm việc từ 1 năm trở lên)


