
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin thị thực lao động  

(Gồm các loại giấy tờ và lệ phí) 
 

一、  Đối với hồ sơ nộp thông qua các công ty xuất khẩu lao động:  

I. Lao động làm các ngành nghề: giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại các cơ sở 

và chăm sóc người bệnh tại nhà phải đủ 20 tuổi trở lên. Lao động làm các ngành nghề  

khác như: chế tạo, kimh doanh và đánh bắt cá xa bờ... phải đủ 18 tuổi trở lên.  

II.  Khi xin thị thực, đương sự phải đến lăn dấu vân tay tại quầy với hồ sơ được chuẩn bị 

theo thứ tự sau:  

1. Tờ khai xin thị thực (điền tờ khai trên mạng theo địa chỉ  

http://visawebapp.boca.gov.tw, sau khi điền đầy đủ dữ liệu, cần in tờ khai và ký 

tên). 

2. Hai ảnh màu, nền trắng, kích cỡ 4x6 (chụp trong 3 tháng gần đây). 

3. Các giấy tờ đối chiếu bản gốc. 

4. Giấy chiêu mộ (quota) do Bộ Lao động Đài Loan cấp bản gốc (phải qua xác nhận 

của Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc). 

5. Phiếu thẩm định tiếng Việt do Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài 

Bắc cấp (bản gốc). 

6. Hợp đồng lao động (chủ sử dụng và lao động ký, đóng dấu được xác nhận bởi 

Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc ) bản gốc. 

7. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bản gốc. 

8. Giấy xác nhận không tiền án tiền sự (lý lịch tư pháp số 2) bản gốc. 

9. Bản cam kết tiền lương và các chi phí của lao động đã được cơ quan chủ quản ký 

xác nhận bản gốc. 

10. Phiếu khám sức khoẻ có thời hạn 3 tháng và phiếu tiêm đủ 14 ngày trở lên (đề 

nghị tham khảo danh sách các bệnh viện Việt Nam có giấy phép do bộ Y tế và 

phúc lợi Đài Loan cấp). 

11. Danh sách lao động dự kiến xuất cảnh do Cục Quản lý lao động Việt Nam xác 

nhận. 

12. Công văn “Bản kế hoạch cách ly tại nhà đối với lao động sau khi nhập cảnh Đài 

Loan” do Bộ Lao động Đài Loan cấp  

13. Các giấy tờ khác nếu Văn phòng thấy cần bổ sung. 

III. Thời gian thụ lý hồ sơ:  

  * Hồ sơ làm thường 5 ngày làm việc nhận kết quả, lệ phí 66 đô la Mỹ. 

  * Hồ sơ làm nhanh 3 ngày làm việc nhận kết quả, lệ phí 99 đô la Mỹ. 

二、 Đối với hồ sơ do trung tâm tuyển dụng trực tiếp nộp:  

 1. Trình tự: Lao động tuyển dụng trực tiếp mang hộ chiếu cùng phiếu xác nhận lấy hồ sơ  

     đến Văn phòng lăn dấu vân tay trong thời gian làm việc buổi sáng. 

 2. Nếu hồ sơ thẩm định không có vấn đề gì, Văn phòng sẽ trả kết quả vào chiều cùng  

     ngày, lệ phí 66 đô la Mỹ. 

三、 Đối với hồ sơ xin thị thực tái nhập cảnh: Đề nghị gọi số máy phòng lãnh sự 04-38336620  

để được hướng dẫn cụ thể.  

http://visawebapp.boca.gov.tw/

