
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN VISA XUẤT NHẬP CẢNH VIỆT NAM 

(IMMIGRATION CONSULTING SERVICES IN VIET NAM) 

           Hotline: 0899 31 3366      Mail: info@vinavisa.vn 

       Địa chỉ: Số 25 An Thượng 17, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
(WORK PERMIT FOR FOREIGNERS IN VIET NAM) 

 
      NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẦY ĐỦ CÁC GIẤY TỜ 

THE APPLICATION HAS ALL THE REQUIRED DOCUMENTS 

 

1. Hồ sơ cần cung cấp (Documents Checklist): 

a. Người nước ngoài (Documents of Applicant): 

- Hộ chiếu sao y công chứng, Hộ chiếu gốc phải được nộp vào ngày lấy kết quả (A Notarized Copy of passport 

and The original passport must be submitted on the date of the result) 

- Visa còn hạn (Original Valid Vietnam visa) hoặc Thẻ tạm trú cũ ( Original Old Temporary Residence Card) 

- 2 ảnh 4x6 nền trắng, không đeo kính (2 photos 4x6 with white background, no wearing glasses) 

- Văn bằng, bằng cấp liên quan đến chức vụ sẽ đảm nhiệm tại Việt Nam (Diplomas or Certificates related to 

the position that you will hold in Vietnam) 

- Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh 

viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế trong thời hạn 6 tháng (Health 

Certification of licensed hospitals or medical establishments within the last six months) 

- Giấy xác nhận kinh nghiệm >3 năm với công ty cũ ở nước sở tại liên quan đến vị trí, chức vụ sẽ đảm nhiệm 

tại Việt Nam. (Certificate of experience over three years in relation to the position you will hold in Vietnam) 

- Lý lịch tư pháp (Criminal records/ Police check)  

**Lưu ý: (Notes): Tất cả giấy tờ bằng tiếng nước ngoài đều được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự Việt 

Nam tại nước sở tại. (All documents in foreign language  must be translated into Vietnamese and legalized at 

the Vietnamese consulate in your country.) 

b. Đối với công ty bảo lãnh (Documents of the guarantee company): 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh sao y công chứng  (A Notarized Copy of Business Registration Certificate) 

 

 

2. Thời gian xét duyệt (Processing times): 

30-35 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội. ( 30-35 days from the date of 

submitting application at Department of Labour, War Invalids and Social Affairs) 

 

VinaVisa xin chân thành cảm ơn! 

VinaVisa sincerely thanks! 

 

mailto:info@vinavisa.vn

