
Thị thực cho trẻ nước ngoài có cha mẹ là người Pháp 
 
 

 

- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh 
và được ký 
 
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất 
 
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu 
và thị thực 
 
- Giấy tờ chứng minh quan hệ hợp pháp hoặc huyết thống : bản sao chứng nhận 
đăng ký khai sinh của trẻ hoặc phán quyết của tòa án (các bản trích lục không được 
chấp nhận) (bản gốc + bản sao) 
 

- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Pháp của cha mẹ mà trẻ có quan hệ : 
- bản sao chứng minh thư 
- hoặc chứng nhận quốc tịch Pháp 
- hoặc giấy khai sinh có phần ghi chú quốc tịch Pháp 
- hoặc sắc lệnh nhập quốc tịch Pháp 
- hoặc, trong trường hợp không có, sắc lệnh tái nhập quốc tịch Pháp 

 
- Giấy xác nhận của cha (mẹ) là người nước ngoài cho phép được xuất cảnh sang 
Pháp dưới dạng văn bản công chứng. Văn bản này phải có chữ ký rõ ràng và sổ 
điện thoại liên lạc cùng với bản sao chứng minh thư của người đó (bản gốc + bản 
sao và bản dịch* sang tiếng Pháp hoặc Anh) 
 
- Đối với trẻ trên 21 tuổi sống nhờ vào cha mẹ là người Pháp : cần cung cấp giấy tờ 
chứng minh sư bảo lãnh của họ đối với trẻ này tại Việt nam (bản gốc + 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 
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