
Hộ Chiếu Việt Nam có Giá Trị như Thế Nào? 
 

Theo bản thống kê mới đây của công ty Henley & Partners Holding, một 
công ty đa quốc gia về di trú, trong tổng số 93 nhóm quốc gia (của 219 
quốc gia/lãnh thổ) trên toàn thế giới, thì hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 
hạng 81/93 về mức độ được “welcome”; nghĩa là thuộc nhóm các quốc 
gia ít được “welcome” nhất(!). 
 
Công ty Henley & Partners Holding lập một bản danh sách các quốc gia 
trên thế giới theo thứ tự công dân cầm hộ chiếu của xứ đó đi được đến 
bao nhiêu quốc gia mà không cần phải xin visa nhập cảnh. Trong tổng 
số 219 quốc gia và lãnh thổ, thì công dân các xứ Phần Lan, Thuỵ Điển 
và Anh Quốc được đi lại thoải mái nhất. Họ được miễn visa khi nhập 

cảnh vào 173 quốc gia khác. Nhóm kế đến là Đan Mạch, Đức, Luxembourg và Mỹ được miễn visa vào 172 
quốc gia. 
 
Việt Nam thuộc nhóm gần chót! Trong tổng số 219 quốc gia và lãnh thổ thì khi cầm hộ chiếu Việt Nam, bạn chỉ 
được miễn visa vào 45 quốc gia. Thua cả Lào (miễn visa vào 46 nước) và Cambodia (47). Bù lại, hộ chiếu Việt 
Nam tương đối “bảnh” hơn tí tẹo so với hộ chiếu Trung Quốc (miễn visa vào 44 nước). Đội sổ là hộ chiếu 
Afganistan, chỉ được đi lại thoải mái với 28 trong tổng số 219 quốc gia trên thế giới. 
 
Danh từ “miễn visa”, như trong trường hợp Việt Nam, con số 45 quốc gia “miễn visa” cho hộ chiếu Việt Nam, 
được hiểu là có 45 quốc gia mà người cầm hộ chiếu Việt Nam không cần phải xin visa nhập cảnh trước khi 
đến nơi. Cụ thể trong số 45 quốc gia này, chỉ có 15 quốc gia (phần lớn là khối ASEAN) là chính thức miễn visa 
(visa not required) cho hộ chiếu Việt Nam còn 30 quốc gia khác thì phải có visa nhưng được cấp tại chỗ (visa 
on arrival). 
 
 
————- 
 
Bài báo của tờ Straits Times tại Singapore nói về bản thống kê này: 
http://www.straitstimes.com/news/singapore/more-singapore-stories/story/which-passports-are-most-accepted-
around-the-world-20140 
Danh sách các quốc gia miễn visa hay đòi hỏi phải có visa với hộ chiếu Việt Nam: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Visa_requirements_for_Vietnamese_citizens 
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