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Thị thực định cư dài hạn đối với vợ/chồng của công dân Pháp 

hoặc đối với vợ/chồng của công dân khối Cộng đồng Châu Âu 

 

Hồ sơ cần phải nộp 

 Hộ chiếu còn giá trị tối thiểu 15 tháng 
 01 tờ khai xin thị thực dài hạn, điền đầy đủ thông tin và chữ ký 
 01 ảnh mầu chụp chân dung mới nhất, cỡ 3,5x4,5 trên phông trắng, đầu trần, chụp 

thẳng, không đeo kính  
 
 

Những giấy tờ cần phải nộp : bản gốc kèm bản sao trên khổ giấy A4* 

 Bản sao từ trang 1-5 của hộ chiếu cùng với thị thực Schengen cuối cùng (nếu có), 
kèm theo các trang có dấu xuất nhập cảnh Schengen và Việt nam 
 

 Bản sao y bản chính giấy chuyển đổi kết hôn «  transcription du mariage » đối với 

trường hợp kết hôn tại nước ngoài hoặc bản sao y bản chính được cấp dưới 3 

tháng gần nhất đối với trường hợp kết hôn tại Pháp. 

 Bản sao sổ gia đình (chỉ những trang có thông tin hộ tịch) 

 Giấy tờ chứng nhận quốc tịch Pháp của vợ/chồng : Chứng minh thư  

           hoặc chứng nhận quốc tịch  

           hoặc giấy chứng thực nghị định nhập tịch hoặc giấy khôi phục quốc tịch  

           hoặc giấy khai sinh có phần ghi quốc tịch. 

 Chứng minh cuộc sống chung : thư viết tay của vợ/chồng mang quốc tịch Pháp xác 

nhận việc sống chung liên tục từ ngày làm đám cưới và không có thủ tục ly hôn nào 

đang được tiến hành. 

 

* Bộ phận Lãnh sự có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. 

Lưu ý : Hồ sơ chỉ được xét duyệt khi có đầy đủ giấy tờ. 

 


