
Thị thực dài hạn đối với vợ/chồng của người mang quốc tịch Pháp 
 
 
 
- 1 tờ khai xin thị thực dài hạn được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của người xin 
thị thực 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu tiên của hộ chiếu, kèm theo các trang có thị thực và 
dấu 
 
- Đối người Việt nam : hộ khẩu + bản sao + bản dịch* tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Các giấy tờ liên quan đến kết hôn : 

- Nếu đã kết hôn tại Pháp : 
- Bản sao giấy kết hôn do tòa Thị chính cấp (dưới ba tháng) + bản sao 
- Sổ gia đình (bản gốc + bản sao) 

- Nếu đã kết hôn tại nước ngoài : 
- Giấy chuyển đổi kết hôn do cơ quan Lãnh sự Pháp cấp + bản sao 
- Sổ gia đình + bản sao 
 

- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Pháp của vơ/chồng : 
- Nếu vợ/chồng người Pháp lưu trú tại Việt nam : 

- Bản sao thẻ lãnh sự 
- Nếu vợ/chồng là người Pháp không lưu trú tại Việt nam : 

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

- Thư đề nghị xin thị thực cho vợ/chồng của của vợ/ chồng người Pháp  
 
- Bản sao chứng thực chỗ ở tại Pháp của công dân Pháp 
 
- Bản sao các giấy tờ chứng thực việc sống chung : hoặc xác nhận tài khoản chung, 
hóa đơn, hoặc các giấy tờ tương đương …vv  
 
 
*Đối với các giấy tờ cần dịch, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Biên dịch của Trung tâm Văn 
hóa Pháp tại Hà Nội 
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