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Cette liste n'est pas exhaustive. L'Administration se réserve le droit de demander tout document 

complémentaire qui lui apparaîtrait nécessaire lors de l'instruction du dossier.  

Aucun document fourni ne sera restitué (fournir des photocopies). 
Danh sách này chưa hoàn toàn hoàn chỉnh. Hội đồng xét duyệt có quyền yêu cầu bổ sung tất cả các tài liệu 

cần thiết trong quá trình xem xét hồ sơ. 

Các tài liệu cung cấp sẽ không được hoàn trả lại (chỉ nộp các bản sao giấy tờ) 

 
Documents à fournir quelle que soit votre situation/Tài liệu cần cung cấp dành cho mọi hoàn cảnh gia đình : 

�  Formulaire de demande de bourse dûment complété et signé/ Đơn xin học bổng phải điền đầy đủ 

thông tin và ký tên ; 

�  Livret de famille français/ Sổ gia đình Pháp ; 

�  Livret de famille vietnamien et  livret d’hébergement temporaire / Sổ Hộ Khẩu Việt Nam và Sổ Tạm 

Trú/Tạm Vắng ; 

�  Copies de toutes les pages de tous les passeports français, vietnamien et/ou autres nationalités de 

tous les membres de la famille (Passeports originaux à présenter lors de l’entretien) / bản sao tất cả các 

trang của hộ chiếu Pháp, Việt hay hộ chiếu mang quốc tịch khác. (Trình tất cả các bản gốc khi đến phỏng 

vấn) 

�  Justificatif de domicile récent (dernière facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone), facture 

des frais de management/ Chứng từ về địa chỉ cư trú mới nhất (Hóa đơn điện, nước, ga, điện thoại trong 

một vài tháng cuối cùng tại nơi hiện đang cư trú, nộp hóa đơn phí quản lý căn hộ nếu sinh sống trong khu 

nhà chung cư. 

�  Certificat de radiation ou attestation de non-paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (à 

l’exception  des travailleurs exerçant hors de France maintenus au régime français de Sécurité Sociale 
ou des familles n’ayant jamais résidé en France)/ Xác nhận đã chấm dứt, dừng việc nhận trợ cấp từ quỹ 

hỗ trợ gia đình (ngoại trừ người lao động ngoài lãnh thổ của Pháp, nhưng vẫn đóng bảo hiểm xã hội trong 

nước hoặc các gia đình chưa bao giờ định cư tại Pháp) 

�  Copie carte grise du ou des véhicules possédés / Giấy đăng ký xe mang tên sở hữu. 

�  Relevés bancaires de toute l’année 2020 édités par la banque, pour chaque compte bancaire, 

d’épargne et compte-titres quel que soit le pays où ils se situent.N.B : TOUS les comptes, quel que soit 
leur type (dépôt, épargne, emprunt, carte bancaire, etc..) et leur domiciliation (Vietnam, France ou 
étranger) doivent être déclarés.  Sao kê tài khoản cả năm 2020 của tất cả các tài khoản đứng tên được 

phát hành bởi chính ngân hàng đó. (Lưu ý : Tất cả các loại tài khỏan đang sở hữu (thông thường, tín dụng, 

vay, nạp tiền, thẻ ngân hàng, vv… và địa chỉ của điểm phát hành giao dịch (Việt Nam, Pháp, hay ở nước 

ngoài) đều phải được khai báo. 

�  Pour les Voyages : présenter un tableau récapitulant ceux à titre professionnel et ceux à titre privé 
avec les noms des voyageurs, les destinations et ainsi que les copies de TOUS les justificatifs qui s’y 
référent./ Về Du Lịch : trình một bản tóm tắt về các chuyến du lịch công tác hoặc cá nhân với các thông tin 

về tên người đi, nơi đến cùng với các chứng từ liên quan đến chuyến đi. 
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Situation familiale / Tình trạng hôn nhân 
 
�En cas de divorce ou de séparation / Trường hợp ly dị hoạc ly thân 

�  Copie du jugement de divorce ou de séparation, français et/ou vietnamien et/ou d’un pays tiers 

/ Bản sao phán quyết của tòa án về việc ly hôn hoặc ly thân do cơ quan chức năng Pháp, Việt Nam hoặc 

nước khác cung cấp 

 

�Dans le cas où la garde de l'enfant est confiée à d'autres personnes que les parent /Trường hợp con 

được giao cho người khác nuôi, không phải là cha mẹ  

�  Copie du jugement confiant la garde ou la tutelle/ Bản sao phán quyết của tòa án về quyền nuôi 

dưỡng hoặc quyền giám hộ trẻ 

 

�En cas de décès d'un des parents de l’enfant / Trường hợp cha hoặc mẹ của trẻ đã mất 

�  Copie de l'acte de décès et des justificatifs de la pension de veuf et d'orphelin / Bản sao giấy chứng 

tử và các chứng từ xác nhận trợ cấp dành cho góa phụ và trẻ mồ côi cha hoặc mẹ 

 

�Pour les familles hébergées par un tiers, ou ayant un logement mis à disposition / Đối vói các gia đình 

sống nhờ tại nhà một người thứ 3 hoạc nhà công vụ 

�  Acte de propriété du logement / Giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng nhà đất 

�  Taxe foncière / Phiếu nộp thuế nhà đất 

 

Ressources / Các nguồn thu nhập 

 
�Pour les salariés /Đối với người làm công ăn lương 

�  12  bulletins de salaire de l'année de référence du janvier au décembre 2020 / Bảng lương của năm 

quy chiếu từ tháng 01 đến tháng 12/2020.  

Ou / hoặc 

�  Attestation de l'employeur mentionnant le montant du salaire annuel brut et net, mode de 
règlement et justifiant de sa participation ou non aux dépenses de scolarisation / Xác nhận của người sử 

dụng lao động ghi rõ số tiền lương trước thuế, sau thuế nhận được hàng tháng cũng như hình thức chi trả 

tiền lương và xác nhận của cơ quan đang công tác về việc trả học phí hoặc không trợ cấp tiền học cho trẻ. 
 

�  Avis d’imposition ou déclaration des revenus visée par les services fiscaux et attestation éventuelle 
de réajustement / Thông báo nộp thuế và các khai báo thu nhập đóng thuế, hòan thuế của cơ quan thuế nếu 

có.  

�  Numéro de taxe personnel avec la fiche d’impôt personnelle détaillée 

Mã số thuế cá nhân và phiếu tống kết nộp thuế chi tiết do cơ quan thuế phát hành.  

 

�Pour les professions libérales et les travailleurs indépendants (commerçants, artisans)/ Đối với người 

làm nghề tự do và các đối tượng kinh doanh tư nhân (buôn bán, nghề thủ công)  

�  Avis d'imposition sur les bénéfices ou déclaration des résultats visée par les services fiscaux / Thông 

báo nộp thuế tính theo lợi nhuận hoặc khai báo kết quả thu nhập được xét bởi cơ quan thuế 
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�  Statuts de la société / Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận doanh nghiệp 

�  Compte d’exploitation et bilan établis et complets / Tài khoản hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị 
đăng ký kinh doanh và bảng tổng kết kinh doanh, quyết toán kế toán đầy đủ của doanh nghiệp, của đơn vị 
kinh doanh. 

�  Avis d'imposition sur les revenus tirés à titre personnel de l’activité exercée / Thông báo nộp thuế 

thu nhập cá nhân trên các công việc thực hiện 

�  Formulaire de taxe mensuel/annuel pour les petits commerces / Phiếu nộp thuế theo tháng, theo năm 

đối với các hộ kinh doanh nhỏ 

 
�Pour les retraités ou pensionnés : / Đối với người hưu trí hoạc người nhận trợ cấp 

�  Relevé annuel des retraites ou pensions perçues / Bảng sao kê tiền lương hưu hàng năm hoặc các trợ 

cấp nhận được. 

 
�Pour les demandeurs sans emploi / Đối với người đang thất nghiệp 

�  Justificatif des indemnités de licenciement, des allocations chômage perçues / Chứng từ bồi thường 

do bị thôi việc, trợ cấp thất nghiệp nhận được 

�  Avis d’imposition ou de non-imposition / Thông báo nộp thuế hoặc thông báo không phải nộp thuế 

 
�Pour les étudiants / Đối với sinh viên 

�  Justificatifs des revenus/ Chứng từ xác nhận thu nhập 

 

�Pour les parents bénéficiant d'une bourse d'étude ou de recherche / Đối tượng là cha mẹ được hưởng 

học bổng học tập, nghiên cứu 

�  Justificatif du montant de la bourse perçue/Chứng từ xác nhận số tiền học bổng nhận được 

 
�Pour les familles bénéficiant de prestations sociales / Đối với gia đình nhận trợ cấp xã hội 

�  Justificatifs des allocations, indemnités ou aides à caractère social perçues / Chứng từ xác nhận các 

khỏan trợ cấp, đền bù và khỏan bảo trợ xã hội nhận được. 

�Pour les bénéficiaires d'une aide financière provenant de particuliers (famille, amis…) / Đối với người 

nhận được hỗ trợ tài chính từ gia đình, bạn bè …. 

�  Justificatifs attestant du versement des aides (relevés bancaires, attestations de transferts de 
fonds…)/ Chứng từ xác nhận chuyển tiền trợ giúp (sao kê tài khoản, giấy xác nhận chuyển/nhận tiền …) 

 
�Pour les personnes bénéficiaires d’une pension alimentaire / Đối với người nhận được trợ cấp tiền ăn 

�  Justificatifs de la pension alimentaire reçue ou documents attestant d’une action en justice pour 
obtenir son versement /Chứng từ trợ cấp tiền ăn nhận được hoặc các giấy tờ liên quan xác định việc nhận 

trợ cấp này 

 

�Pour les personnes percevant des revenus mobiliers (placements financiers...) ou vivant de leurs 

économies ou d’ emprunts à la consommation / Đối với người có thu nhập đến từ các nguồn tiền (đầu tư 

tài chính…) hoạc tiền gửi tiết kiệm, tiền vay tiêu dùng  
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�  Avis d’imposition sur les revenus mobiliers perçus, relevé bancaire annuel présentant la situation 
de leur portefeuille ou relevés de comptes bancaires/Thông báo nộp thuế các nguồn thu từ hoạt động tài 

chính, sao kê các tài khoản ngân hàng hàng năm và các khoản tiền có trong tài khoản 

�  Justificatifs des prêts souscrits/Chứng từ các khỏan vay tín dụng 

�Pour les bénéficiaires de revenus immobiliers / Đối với người có thu nhập từ bất động sản 

�  Justificatifs des loyers annuels perçus ; avis d’imposition sur les revenus immobiliers perçus, 
contrat de bail et relevés bancaires/ Chứng từ nguồn thu từ nhà cho thuê, thông báo nộp thuế tà các hoạt 

động này. Hợp đồng cho thuê và các sao kê tài khoản liên quan 

�Pour les demandeurs ayant vendu un bien immobilier ou reçu un héritage (biens mobiliers) au titre de 

l’année de référence / Đối với người có nguồn thu từ bất động sản đã bán hay được kế thừa các tài sản 

này của năm quy chiếu xác định thu nhập 

�  Relevé de compte du notaire attestant du produit net de la vente ou du montant des valeurs 
mobilières héritées / Xác nhận có công chứng việc mua bán hoặc số tiền mang giá trí tài sản giao dịch, kế 

thừa. 

 

Avantages en nature / Các lợi ích đi kèm 
 
�Pour les demandeurs occupant un logement de fonction mis à disposition par l’employeur / Đối với 

người được nhà sử dụng lao động cung cấp chỗ ở 

�  Attestation délivrée par l'employeur mentionnant la composition du logement, son adresse et sa 
valeur locative/Chứng nhận của người sử dụng lao động ghi rõ thông tin về nơi ở, địa chỉ và giá trị cho 

thuê …của tài sản được hưởng lợi  

 

�Pour les demandeurs bénéficiant d’une voiture de fonction / Đối với người đươc cung cấp sử dụng xe 

hơi công vụ 

�  Copie de la carte grise du véhicule mis à disposition par l’employeur / Bản sao giấy đăng ký xe mà 

người sử dụng lao động bố trí cho sử dụng 

 

�Pour les demandeurs bénéficiant d’autres avantages en nature de la part de leur employeur ou de leurs 

proches / Đối với người được hửởng lợi từ người sử dụng lao động hay từ người thân 

�  Attestation délivrée par l'employeur mentionnant la nature et le montant estimé des avantages en 
nature consentis (billets d’avion, téléphone, personnel de service, eau, gaz électricité…/ Chứng nhận 

của người sử dụng lao động ghi rõ nội dung và giá trị ước tính của các lợi ích nhận được (vé máy bay, điện 

thoại, nhân viên phục vụ, dịch vụ cung cấp ga, điện nước …) 

 

Charges -  Phí phải đóng 

 
Charges sociales obligatoires / Phí bảo hiểm xã hội bắt buộc 

�  Justificatifs des cotisations d’assurance-maladie ou de retraite versées (fiches de paie, attestation 
de l’employeur ou attestation du paiement des cotisations par l’organisme prestataire lorsqu’elles ne 
sont pas prélevées sur le salaire (CFE) / Chứng từ tham gia đóng bảo hiểm bệnh tật, hưu trí  (bảng lương, 

xác nhận của người sử dụng lao động hay xác nhận đóng bảo hiểm xã hội qua một tổ chức dịch vụ khác khi 

các khoản này không được trừ trực tiếp từ lương (CFE) 
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Impôts sur le revenu / Thuế thu nhập 

�  Avis d’imposition/Thông báo nộp thuế và chứng từ đóng thuế 

Pension alimentaire due / Trợ cấp tiền ăn  

�  Justificatifs des versements/Chứng từ thanh toán các loại chuyển khỏan 

 

Situation patrimoniale – Tình trạng hôn nhân 

 
Patrimoine mobilier (actions, obligations…/Tài sản không cố định (cổ phiếu, trái phiếu …) 

�  Relevé détaillant les avoirs en patrimoine mobilier (Attestation de la banque sur les valeurs de 
l’année de référence) / Sao kê chi tiết các tài sản không cố định nộp chung cùng nhau (xác nhận của ngân 

hàng giá trị tiền gửi của năm quy chiếu) 

�  Assurance vie/Bảo hiểm nhân thọ 

 

Biens immobiliers (quel que soit le pays où ils se situent) / Tài sản cố định (tất cả các tài sản thuộc 

sỏ hữu ở bất kể ở đâu) 

�  Acte d’achat, contrat /Giấy tờ, hợp đồng mua bán  

�  Copie du tableau d’amortissement en cas d’un emprunt en cours de remboursement (échéancier)/ 

Bản sao chu kỳ thanh toán trong trường hợp mua bằng hình thức vay tín dụng 

�  Copie des actes de propriété/ Bản sao giấy chứng nhận quyền chủ sở hữu 

�  Avis d'imposition aux taxes foncières/ Thông báo nộp thuế nhà đất 

�  Relevé du compte notarié attestant du produit net de l’achat / Hợp đồng giao dịch mua bán có công 

chứng 


