THƯ XÁC NHẬN GIA HẠN CHO VISA J KHÔNG MẤT PHÍ
Bạn đã có đủ điều kiện để tham gia chương trình gia hạn visa qua đường bưu điện
Lưu ý:




Thư Xác Nhận Gia Hạn Visa phải được gửi cùng với hồ sơ của bạn, nếu không hồ sơ của
bạn sẽ không được xử lý. Vui lòng mang theo hai bản Thư Xác Nhận: một bản để trong
phong bì cùng với hồ sơ xin visa của bạn và một bản nộp tại bưu cục EMS/VN.
Vui lòng tháo bỏ vỏ da hoặc nhựa bên ngoài hộ chiếu.

Hãy ghi rõ địa chỉ của phòng Lãnh sự nơi bạn cần nộp hồ sơ:
Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Nơi nhận: Bộ phận Visa không định cư – GSS Số 7 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Hồ sơ gia hạn xin visa cần được gửi thông qua:
Công ty cổ phần CPN Bưu điện
Số 1, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội (Hồ sơ gia hạn visa qua đường bưu điện)

Nếu bạn muốn nộp hồ sơ vào thành phố Hồ Chí Minh, hãy ghi rõ địa chỉ:
Phòng Lãnh sự, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh
Nơi nhận: Bộ phận Visa không định cư – Số 4 Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ gia hạn xin visa cần được gửi thông qua:
Công ty cổ phần CPN Bưu điện – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Số 36 Ba Vì, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (Hồ sơ gia hạn visa qua đường bưu điện)

Lưu ý: Bạn cần nộp lệ phí chuyển phát EMS tại bưu điện để gửi hồ sơ tới phòng Lãnh sự của Đại
sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và để chuyển
phát visa về. Lệ phí dịch vụ chuyển phát EMS như sau:

Phí dịch vụ (VNĐ/Hồ sơ)
Địa chỉ phát
Visa 2 chiều
Nội tỉnh (Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh)

60.000

Các Tỉnh, TP khác

160.000

Ghi chú:
-

Giá trên đã bao gồm các loại phụ phí và thuế VAT 10%.

QUAN TRỌNG!

Vui lòng điền mẫu đơn này, đánh dấu vào ô phù hợp, ký tên và nộp đơn này cùng các giấy tờ cần
thiết tại bưu cục EMS gần nhất.
Họ tên, ngày tháng năm sinh và giới tính theo đúng thông tin ghi trên hộ chiếu:
Số hộ chiếu:

_______________________________________________

Họ và tên:

_______________________________________________

Ngày tháng năm sinh: _______________________________________________
Giới tính:

Nam ☐

Nữ ☐

Khi gửi hồ sơ xin cấp mới visa, bạn phải gửi kèm những giấy tờ, thông tin dưới đây trong hồ sơ
và lưu ý sắp xếp giấy tờ theo thứ tự sau:
1. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng và có ít nhất hai trang thị thực còn trống,
2. Hộ chiếu cũ có visa Mỹ gần nhất (nếu hộ chiếu hiện tại không có visa Mỹ),
3. Trang xác nhận DS-160 có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến,

4. Một ảnh nền trắng (cỡ 5cm x 5cm) được chụp mới trong vòng 6 tháng và được ghim bên
góc trái của trang xác nhận DS-160,
5. Giấy xác nhận gia hạn visa,
6. Bản gốc mẫu đơn DS-2019,
7. Bảng điểm (nếu có)

Lưu ý: Nếu nộp thiếu những giấy tờ cần thiết nêu trên, việc xem xét hồ sơ xin cấp mới visa của
quý vị có thể sẽ bị chậm trễ.

Chữ ký: ________________________________ Ngày: ___________________________

