
Thị thực dài hạn đối với ông bà/cha mẹ của công dân Pháp hoặc vợ/chồng của 
người pháp 

 
- 1 tờ khai xin thị thực dài hạn được điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Pháp hoặc 
tiếng Anh có chư ký của đương sự 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu của hộ chiếu cùng tất cả các trang có thị thực và 
các trang có dấu  
 
- Đối với người Việt nam : hộ khẩu + bản sao + bản dịch* tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Chứng minh quan hệ gia đình giữa người xin thị thực và con cháu : bản sao giấy 
khai sinh, sổ gia đình của con cháu. 
 
- Nếu con cháu chưa nhập quốc tịch Pháp : bản sao giấy chứng nhận kết hôn với 
người Pháp (được lập hoặc được chuyển đổi bởi cơ quan có thẩm quiyền của Pháp) 
+ bản sao 
 
- Các giấy tờ chứng nhận quốc tịch Pháp của con cháu hoặc của vợ/chồng của con 
cháu : 

+ Bản sao chứng minh thư 
+ Hoặc chứng nhận quốc tịch Pháp 
+ Hoặc giấy khai sinh có mục ghi quốc tịch Pháp 
+ Hoặc sắc lệnh nhập tịch 
+ Hoặc sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp 
 

- Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập của ông bà cha mẹ : bảng lương hưu, xác 
nhận số dư tài khoản, bảng lương, thu nhập từ bất động sản và các chứng minh về 
thu nhập khác + bản sao + bản dịch* 
 
- Nếu ông bà/cha mẹ dưới 65 tuổi : cam kết không tham gia bất cứ một hoạt động 
nghề nghiệp tại Pháp + bản sao + bản dịch* 
 
- Các thông tin các điều khoản dự kiến về chi phí bảo hiểm (cho khoảng thời gian 3 
tháng sau khi nhập cảnh vào Pháp) 
 
- Các thông tin dự kiến vê điều kiện ở của ông bà/ cha mẹ trong thời gian lưu trú tại 
Pháp  
 
- Nếu người xin thị thực muốn lưu trú tại Pháp dưới 12 tháng, yêu cầu nộp đặt chỗ 
vé máy bay khứ hồi. Trong trường hợp số ngày lưu trú trên 1 năm, yêu cầu nộp đặt 
chỗ vé máy bay một chiều. 
 
- Bảo hiểm y tế hồi hương quốc tế  + bản sao 
 
 
*Đối với các giấy tờ dịch, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Biên dịch của Trung tâm 
Văn hóa Pháp tại Hà Nội 

http://www.vphanoi-lespace.com/Bo-phan-dao-tao-tieng-phap%20/bien-dich


 

 


