
Thị thực đi thực tập tại một doanh nghiệp (thỏa thuận thực tập và thỏa thuận 
thực tập lấy thông tin) 

 
Thỏa thuận thực tập : bạn là thực tập sinh lấy thông tin trong khuôn khổ một thỏa 
thuận khung giữa một doanh nghiệp nước ngoài với một doanh nghiệp Pháp và Bộ 
các vấn đề xă hội, Lao động và Đoàn kết. bạn đến Pháp để được đào tạo những kỹ 
thuật nghề tiên tiến, để hoàn thiện chuyên môn. Bạn vẫn được doanh nghiệp của 
bạn trả lương. 
 
- 1 tờ khi xin thị thực dài hạn được điền bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, có chữ ký 
của đương sự 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao 5 trang đầu tiên của hộ chiếu cùng các trang có thị thực và dấu 
 
- Đối với sinh viên Việt nam : hộ khẩu + bản sao tất cả các trang hộ khẩu + bản dịch* 
tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
 
- Đối với người nước ngoài đang lưu trú dài hạn tại Việt nam : giấy phép lưu trú cong 
giá trị + bản sao tất cả các trang và các ghi chú trên giấy phép lưu trú 
 
- Thư của tổ chức của Pháp mời thực tập ghi rõ mục đích và thời gian thực tập cũng 
như chương trình cụ thể và danh sách tất cả các hoạt động trong khuôn khổ thực tập 
+ bản sao 
 
- Giấy của cơ quan quản lý người lao động nước ngoài tại Pháp (DDTEFP) xác nhận 
sự có mặt của thực tập sinh trong doanh nghiệp tại Pháp 
 
- Đối với thực tập sinh có thỏa thuận thực tập : thỏa thuận khung + bản sao 
 
- Quyết định chính thức của doanh nghiệp Việt nam (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, 
số fax, chức đanh của người được cử đi thực tập, mục đích thực tập, chịu trách mọi 
chi phí : bản dịch + bản sao 
 
- Giấy phép hoạt động của công ty Việt nam : bản sao + bản dịch* 
 
- Các giấy tờ liên quan đến điều kiện lưu trú tại Pháp : bảo lãnh và nguồn thu nhập, 
các khoản thu nhập thêm và các lợi ích vật chất được hưởng khác (vd : nhà để sử 
dụng) (bản gốc + bản sao) 
 
- 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

