<< 안내문 >>

� 당관은 2018. 12. 10.부 우리 정부의 신남방정책 추진 지원을 위한
동남아국가 국민에 대한 복수비자 발급 대상 확대 및 관광객 등
교류활성화를 위한 비자간소화 정책의 일환으로 베트남 국민에 대한
유효기간 10년 복수비자 및 베트남 대도시 거주자에 대한 5년 복수비자
제도를 신설 운영하고 있습니다.
� 그러나 최근 당관의 비자발급 심사강화에도 불구하고 베트남 대도시
5년 복수비자 소지자의 불법체류 사례가 급격하게 증가함에 따라
부득이 대도시 거주자에 대한 5년 복수비자 신청 대상자를 아래와
같이 제한(땀주증 소지자 제외)함을 알려드립니다.
◦ 내용 : 베트남 대도시 거주자에 대한 5년 복수비자 발급 대상 제한
◦ (현행) 호치민 거주자 중 호구부 또는 땀주증 소지자
◦ (개정) 호치민 호구부(전입일 기준 1년 이상 경과자) 소지자
- (제출서류) 여권, 사증발급신청서, 신분증, 호구부*
* 사법사무소 번역공증(한국어 또는 영어) 필요
※ 입국목적 의심 등의 경우 재직 또는 재정능력 입증서류 징구

◦ 시행일 : 2019. 6. 10.(월)

<< Thông báo >>

�

Để xúc tiến đẩy mạnh Chính sách Hướng Nam mới của chính phủ Hàn Quốc, nhằm
thúc đẩy sự phát triển giao lưu mở rộng đối tượng được cấp thị thực nhiều lần dành
cho công dân các quốc gia Đông Nam Á với việc đơn giản hóa hồ sơ đăng ký xin cấp
thị thực, kể từ ngày 10/12/2018 cơ quan chúng tôi hiện đang thực hiện chính sách cấp
thị thực nhiều lần có hiệu lực 5 năm đối với những công dân cư trú tại các thành phố
lớn của Việt Nam và thị thực nhiều lần có hiệu lực 10 năm cho một số đối tượng công
dân Việt Nam.

� Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mặc dù cơ quan chúng tôi đã tiến hành siết chặt
việc thẩm tra cấp thị thực nhưng những trường hợp công dân các thành phố lớn có thị
thực nhiều lần hiệu lực 5 năm lưu trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc lại gia tăng đột biến.
Do dó, về việc giới hạn đối tượng được xin cấp thị thực 5 năm đối với đối tượng cư trú
tại các thành phố lớn (loại bỏ trường hợp có tạm trú), bất đắc dĩ chúng tôi xin thông
báo như sau:
◦ Nội dung: Giới hạn đối tượng được cấp thị thực nhiều lần hiệu lực 5 năm đối với
những công dân cư trú tại các thành phố lớn của Việt Nam.
◦ (Hiện đang thi hành) Những công dân có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại thành phố
Hồ Chí Minh

◦ (Sửa đổi) Những công dân có sổ hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh

(ngày nhập

khẩu phải trên 1 năm)
- (Hồ sơ cần chuẩn bị) Hộ chiếu, Đơn xin cấp visa, chứng minh nhân dân, sổ hộ
khẩu*
* Cần dịch (tiếng Anh hoặc tiếng Hàn) và công chứng tư pháp.
※ Đối với những trường hợp nghi ngờ mục đích nhập cảnh có thể yêu cầu thêm
giấy tờ chứng minh nghề nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh năng lực tài chính
◦ Ngày thi hành: Thứ 2, ngày 10/06/2019.

