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DỊCH VỤ TƯ VẤ 

 

    

 

  

 

THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 DIỆN LAO ĐỘNG 
(TEMPORARY RESIDENCE CARD FOR FORIEGNERS TO WORK IN VIET NAM) 

 

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

a. Người nước ngoài (Documents of Applicant): 

- Hộ chiếu gốc (Original passport) 

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

Card) 

- Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ( Declaration of stay for foreigners) 

- 2 ảnh 2x3 (2 photos 2x3) 

- Giấy phép lao động sao y công chứng ( A Notarized Copy of Work Permit) 

Nếu bạn chưa có giấy phép lao động Việt Nam, vui lòng xem hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.  

If you do not have a Vietnamese work permit, please see the application file for a work permit. 

- Công văn DN nhập cảnh do công ty bảo lãnh nếu có (Copy of Visa Approval letter with correct  

company guarantee, if any) 

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 - Legal profile of the company) 

Nếu công ty bạn thuộc các lĩnh vực giáo dục;nhà hàng; du lịch…. Thì vui lòng cung cấp thêm 

các chứng nhận đăng ngành nghề. 

If your company operates in the field of: education; restaurant; travel…. Please provide a 

conditional business registration certificate. 

 

• Lưu ý: (Notes)  

- Đối với người Trung Quốc thì thời hạn làm tối đa chỉ được 1 năm. 

For Chinese, a Temporary Residence Card is only granted for a period of 1 year. 

- Đối với người Đài Loan thì thời hạn làm thẻ tạm trú theo Giấy phép lao động. 

For Taiwanese, a Temporary Residence Card is granted based on the term of a Work Permit. 

VinaVisa xin chân thành cảm ơn! 

VinaVisa sincerely thanks! 
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