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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

        

1. Các thông tin cơ bản 

Tên  Đài Loan  

Diện tích 35.980 km2 (trong đó: đất liền: 32.260 km2
, mặt nước: 3.720 km2) 

Vị trí địa lý Đài Loan thuộc khu vực Thái Bình Dương, phía nam giáp với Biển Đông và phía 

đông giáp với biển Philippines. Đài Loan là một hòn đảo dài 394 km và rộng 144 

km, gồm nhiều dãy núi dốc và bao phủ bởi hệ thực vật nhiệt đới và tiểu nhiệt đới. 

Đài Loan còn một số đảo nhỏ ở kế bên như: Lan Tự, Lục Đại, quần đảo Bành 

Hồ, Kim Môn, Mã Tổ... 

Dân số 23.464.787 người ( tính đến tháng 7/2016) 

Khí hậu 

 

 

 

Nhiệt độ 

Đài Loan có khí hậu nhiệt đới đại dương. Phần phía bắc của đảo có mùa mưa từ 

cuối tháng một cho đến cuối tháng 3 do gió mùa đông bắc đem tới. Hòn đảo có 

khí hậu nóng, ẩm từ tháng 6 đến tháng 9. Vùng trung và nam đảo không có gió 

mùa đông bắc vào mùa đông. Các thiên tai như bão và động đất thường xuyên 

xảy ra tại hòn đảo. Mùa bão chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 8. 

18°C – 34°C 

Ngôn ngữ Ngôn ngữ chính thức được dùng tại Đài Loan là tiếng Phổ thông Trung Quốc 

(người Đài Loan gọi là Quốc Ngữ), tiếp theo đó là tiếng Mẫn Nam (tức tiếng 

Phúc Kiến), tiếng Hẹ (từ dùng chỉ người Khách gia Trung Quốc, còn gọi là 

Hakka, Hakas), và một bộ phận nhỏ nói tiếng Cao Sơn (tiếng bản địa, thứ tiếng 

của dân tộc thiểu số) do đại bộ phận người Đài Loan được di cư từ tỉnh Phúc 

Kiến và Quảng Đông sang. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến tại Đài Loan, một số 

trường tư có quy mô lớn đã tiến hành giảng dạy bằng tiếng Anh. Tiếng Anh là 

bắt buộc trong chương trình giảng dạy khi các học sinh bước vào trường tiểu 

học. Tiếng Anh khá được đề cao trong các trường học Đài Loan 

Tôn giáo Đạo Phật và đạo Giáo 93%; Thiên chúa giáo 4,5%; Khác 2,5% 
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Đơn vị tiền tệ Đài tệ (NT$)     

Thể chế hành chính 
Theo thể chế Dân chủ nghị viện, chế độ lưỡng viện. Có 21 đơn vị hành chính, 
16 hạt và 5 thành phố. 
 
Hiến pháp thông qua ngày 1 tháng Giêng năm 1947, sửa đổi năm 1992, 1994 và 
1997. Cơ quan lập pháp gồm Viện lập pháp, có 225 ghế, trong đó có 168 ghế 
được bầu theo phổ thông đầu phiếu, 41 ghế theo tỷ lệ mà các chính đảng nhận 
được sau khi toàn dân đi bầu, 8 ghế dành cho các cử tri Trung Quốc ở nước 
ngoài, 8 ghế theo phổ thông đầu phiếu dành cho thổ dân bản xứ, nhiệm kỳ 3 
năm. Cơ quan lập pháp gồm 334 ghế, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, 
nhiệm kỳ 4 năm. Đứng đầu vùng lãnh thổ là Tổng thống. Tổng thống và Phó 
Tổng thống được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm. Thủ tướng do 
Tổng thống bổ nhiệm đứng đầuViện hành pháp (chủ tịch cơ quan điều hành). 

Đơn vị hành chính Về đơn vị hành chính,  Đài Loan  được chia thành 13 thị xã, 3 thành phố, 6 đô thị 

đặc biệt 

6 đô thị đặc biệt: Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan, New Taipei, Taoyuan. 

Người đứng đầu 

chính quyền  

Ngày 16/1/2016 Đài Loan tiến hành bầu cử Tổng thống. Bà TSAI Ing-wen ( Chủ 

tịch Dân Tiến Đảng) đã thắng cử với 56,1%  số phiếu. Với chiến thắng đó,  Bà 

TSAI trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan và chính thức nhậm chức 

vào ngày 20/5/2016 . 

Hệ thống pháp luật 

 

Tham gia các tổ 

chức Quốc tế 

Hệ thống pháp luật của Đài Loan dựa trên hệ thống dân luật (civil law), là hệ 

thống được áp dụng bởi đa số (trên 60%) các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 

giới. 

ADB (Taipei, China), APEC (Chinese Taipei), BCIE, ICC (national 

committees), IOC, ITUC (NGOs), WTO(Taipei, China). 

2. Văn hóa – Xã hội 

Văn hóa Đài Loan là một sự pha trộn của nhiều dòng khác nhau, kết hợp chặt chẽ với các yếu tố của văn 

hóa cổ truyền Trung Hoa, vốn là nguồn gốc lịch sử và dân tộc của đa số cư dân hiện nay, văn hóa Nhật 

Bản, tín ngưỡng Khổng Tử và các sắc màu đến từ Phương Tây. 

Hệ thống y tế khá hiện đại. Bảo hiểm y tế tư nhân được coi trọng, chính quyền chỉ cung cấp dịch vụ y 
tế cho những người nghèo. 
 
Tuổi thọ trung bình đạt 79,98 tuổi, nam 76,85, nữ  83,33 tuổi. 

Mỗi khu vực của Đài Loan từ bắc, trung, nam đều có những nét độc đáo của riêng mình. Bạn có thể tìm 

hiểu các hình thức nghệ thuật phong phú và đa dạng của hòn đảo trên mọi đường phố và ngõ, và trong 

cuộc sống của người dân. Một vài điểm nhấn màu sắc khi bạn đến Đài Loan có thể là: Múa rối tay, làm ô 

giấy dầu, nặn tò he, thổi tượng bằng đường, túi thơm, diều giấy, thư pháp… 

3. Giáo dục 

Người Đài Loan hết sức coi trọng giáo dục, vì kinh tế tri thức của vùng lãnh thổ này đòi hỏi con người 

phải có kiến thức và kỹ năng tay nghề cao. Việc học là bắt buộc, miễn phí trong 9 năm (tới 15 tuổi) và 

đang được dự định tăng lên 12 năm. Đại học được khuyến khích, có trình độ quốc tế, song vẫn nhiều 

sinh viên ra học ở nước ngoài, nhất là học trên đại học. 
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4. Phong tục tập quán 

Phong tục tập quán của người Đài Loan rất gần gũi với phong tục tâp quán của người Việt Nam, thời gian 

tính theo cả dương lịch và âm lịch, phong tục cúng lễ, đốt hương và vàng mã vào ngày rằm, mùng 1, ngày 

giỗ thờ cúng tổ tiên. Trong một gia đình thường sống chung các thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu. 

Người Đài Loan có thói quen uống trà nóng trong các tách nhỏ và ăn trầu. Hàng năm có nhiều lễ hội: 

những ngày “tiễn cũ đón mới” như Giao thừa, Tết Nguyên tiêu, Tết Trung thu, Tết tảo mộ Thanh minh, 

Tết Đoan ngọ trừ tà ma nguy hiểm, Tết Trung nguyên phổ độ chúng sinh, Tết Trung thu đoàn tụ và Tết 

Trùng dương kính lão tôn hiền. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

I. Tổng quan 

Từ năm 1950 trở lại đây, Đài Loan chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp, chậm phát triển sang 

một nền công nghiệp phát triển. 

Trong thập niên 1960, nhờ đầu tư nước ngoài, nhiều ngành kỹ thuật tiên tiến được đưa vào Đài Loan. Đài 

Loan nhanh chóng trở thành một trong những vùng lãnh thổ xuất cảng chính các loại máy móc điện tử, 

thiết bị điện và sản phẩm bằng nhựa. 

Sang thập niên 1970, chính quyền Đài Loan tài trợ những dự án quy mô trong các ngành công nghiệp cơ 

bản như hoá dầu, luyện sắt thép, đóng tầu và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp đóng xe hơi 

lớn mạnh hơn nữa. 

Thập niên 1980 đánh dấu thời kỳ tăng triển mạnh các ngành công nghiệp điện tử, chế tạo máy và tin học 

ở Đài Loan. 

Trong thập niên 1990, kinh tế Đài Loan không còn chỉ dựa trên căn bản các ngành công nghiệp sản xuất 

như trước mà phát triển mạnh ngành dịch vụ. Nền kinh tế Đài Loan khá năng động và được coi là một 

trong bốn con Rồng ở Đông Á. 

Nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, Đài Loan đã điều chỉnh 

chính sách kinh tế đối ngoại, trong đó Đông Nam Á được coi là một thị trường hấp dẫn. Trong những 

năm cuối thập kỷ 1990, Chính quyền Đài Loan đã đưa ra chính sách tăng cường quan hệ thương mại và 

đầu tư với Đông Nam Á hay còn gọi là “chính sách hướng Nam”. Với chính sách hướng Nam, qui mô 

hợp tác thương mại và đầu tư giữa Đài Loan và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam được mở 

rộng.  

2. Các chỉ số kinh tế 

 

 2013 2014 2015 

Tỷ lệ tăng trưởng GDP 2,2 % 3,9% 0.8% 

GDP –per capita 44.800 USD 46.500 USD 47.500 USD 

GDP theo ngành Nông nghiệp: 1,8%; Công nghiệp: 35,4%; Dịch vụ:62,8% (năm 2015) 

Tỷ lệ thất nghiệp 4,2 % 4 % 3,8 % 

Tỷ lệ lạm phát 0,79 % 1,2 % -0,3 % 
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Kim ngạch xuất khẩu 304,6 tỉ USD 317,8 tỉ USD 284,9 tỉ USD 

Mặt hàng xuất khẩu chính  Linh kiện điện tử , sản phẩm hóa chất, linh kiện ô tô/xe máy, tàu thuyền, 

thiết bị viễn thông không dây, hàng kim loại cơ bản và sản phẩm, sản 

phẩm quang học…  

Đối tác xuất khẩu chính Trung Quốc, Hongkong, Mĩ, Nhật Bản, Singapore. 

Kim ngạch nhập khẩu 267,4 tỉ USD 274 tỉ USD 228,6 tỉ USD 

Mặt hàng nhập khẩu chính Điện tử, máy móc, dầu thô, dụng cụ chính xác, hóa chất hữu cơ, kim 

loại, dệt may 

Đối tác nhập khẩu chính  Trung Quốc, Nhật Bản, Mĩ.  

Tỷ giá tiền tệ 1 USD = 33,066 NT$   (năm 2015) 

                                                                                                                                       Nguồn: www.cia.gov  

II. QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM 

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam khẳng định kiên trì chính sách “Một nước 

Trung Hoa”, công nhận nước CHND Trung Hoa là đại diện duy nhất của nhân dân Trung Quốc, Đài 

Loan là một bộ phận không thể tách rời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Việt Nam chỉ giao lưu 

về kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa với Đài Loan, không phát triển quan hệ chính thức với Đài 

Loan. 

Nhằm tăng cường giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Đài Loan, ngày 30/6/1992, Việt Nam và Đài Loan 

ký Thỏa thuận thiết lập Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc hai bên. Đến nay, Việt Nam và Đài Loan đã 

ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, nông nghiệp…. 

1.  Hợp tác thương mại 

Đài Loan là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, là thị trường có dân số hơn 23 

triệu dân và thu nhập bình quân đầu người vào mức cao trên thế giới, đây được coi là thị trường tiềm 

năng để Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan. Việt Nam chiếm tỷ lệ 0,9% tổng kim ngạch nhập 

khẩu của Đài Loan. Theo thống kê của Hải quan  Đài Loan, Việt Nam là đối tác xuất khẩu hạt điều lớn 

nhất và gần như tuyệt đối vào Đài Loan. Tiếp đó là mặt hàng gạo, Việt Nam là đối tác xuất khẩu gạo lớn 

thứ hai vào Đài Loan. 

Top 05 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan năm 2015                                                                                          

Mặt hàng xuất khẩu 2014 (USD) 2015 (USD) 
Năm 2015 so 

với năm 2014  

Hàng dệt, may 215.077.682 247.081.794 114 % 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện 
163.187.340 190.031.303 116 % 
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Top 05 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan năm 2015 

Mặt hàng nhập khẩu 2014 (USD) 2015 (USD) 
Năm 2015 so 

với năm 2014  

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện 
1.411.678.492 2.191.874.165       155 % 

Vải các loại 1.393.079.229 1.536.422.549 110 % 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 

khác 
1.423.420.653 1.462.798.696 102 % 

Chất dẻo nguyên liệu 961.082.637 932.356.208    97 % 

Sắt thép các loại 733.250.150 612.635.195  83 % 

 

Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Đài Loan và Việt Nam đạt 13,07 tỉ USD, giảm nhẹ so với năm 

2014. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 2,083 tỉ USD, nhập khẩu của Việt Nam từ 

Đài Loan đạt 10,993 tỉ USD. Việt Nam vẫn tiếp tục nhập siêu từ Đài Loan . Tính đến tháng 9/2016, kim 

ngạch thương mại hai bên đạt khoảng  9,8 tỷ USD, tương đương với cùng kì năm 2015. 

                              Kim ngạch Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Đài Loan 
                                                                    Nguồn:Tổng cục Hải quan Việt Nam;        Đơn vị: triệu USD 

Năm 
Việt Nam xuất 

khẩu 

Việt Nam  

nhập khẩu 

Tổng kim ngạch 

XNK 
Tăng trưởng (%) 

2010 1.443 6.278 8.420 14% 

2011 1.843 8.557 10.400  23% 

2012 2.081 8.534 10.615  2% 

2013 2.213 9.423 11.637 9% 

2014 2.308 11.079 13.387           15% 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 130.440.067 139.034.910 106 % 

Hàng thủy sản 143.660.555 117.651.099  81 % 

Giày dép các loại  84.898.973 116.995.721 137 % 
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2015 2.083 10.993  13.076 - 3% 

9/2016          1.614  8.203 - - 

                                                         

2. Hợp tác đầu tư 

Cùng với việc Việt Nam chính thức ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 và Đài Loan thực hiện 

“Chính sách hướng Nam”, Đài Loan trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đến Việt 

Nam. Trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đầu tư của Đài Loan luôn chiếm vị trí 

hàng đầu và có đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư 

nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến 20/12/2015, Đài Loan có 2.478 dự án đầu tại Việt 

Nam, tổng vốn đăng ký đạt hơn 30,997 tỷ USD, đứng thứ 4/110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào 

Việt Nam (sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore). . Hiện có gần 60.000 thương gia Đài Loan đang đầu tư 

và làm việc ở Việt Nam. 

 

Tính riêng 9 tháng đầu năm 2016, Đài Loan xếp thứ 4/58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại 

Việt Nam với 83 dự án cấp mới, 69 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng kí mới và điều chỉnh đạt 1.228,11 

triệu USD.  

3. Hợp tác Lao động 

Tính đến nay, Đài Loan tiếp nhận lao động Việt Nam được 17 năm và là một trong những thị trường xuất 

khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, năm 2015, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhiều nhất tiếp tục tập 

trung ở thị trường Đài Loan với 67.121 lượt lao động, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 4  

tháng đầu năm 2016, có 18.087 lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan , trong đó có 6.536 lao động 

nữ. Lao động Việt Nam làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực: sản xuất chế tạo, phục vụ xã hội và cá 

nhân( hộ lý, y tá, chăm sóc người bệnh và giúp việc gia đình) , xây dựng và thuyền viên gần bờ chiếm. 

4. Hợp tác Du lịch 

Theo số liệu của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, năm 2015, có 438.704 lượt khách Đài Loan đến Việt Nam, 

tăng 12,8% so với năm 2014. Đài Loan là thị trường khách du lịch lớn thứ 5 của Việt Nam, và được coi là 

thị trường quan trọng của Việt Nam.  

Trong 10 tháng đầu năm 2016, có 423.401 lượt khách Đài Loan đến Việt Nam, tăng 18% so với cùng kỳ 

năm 2015.  

Việt Nam và Đài Loan đã kí kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch năm 2012. Hội nghị hợp 

tác du lịch Việt Nam-Đài Loan được duy trì tổ chức luân phiên hàng năm.  

Việt Nam và Đài Loan có nhiều nét văn hóa tương đồng, có nhiều đường bay thẳng kết nối giữa các 

thành phố lớn và tần suất chuyến bay phục vụ du khách tăng. Đây là điều kiện thuận lợi cho ngành du 

lịch hai bên cùng hợp tác phát triển.  

5. Hợp tác Giáo dục 

Việt Nam xếp thứ 6 về số lượng sinh viên đang học tập tại Đài Loan (3.681 sinh viên năm 2014). Ngày 

5/8/2014, Trường ĐHKH XH&NV (ĐHQGHN) và Trường Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan) đã thành lập 

Trung tâm giáo dục Đài Loan tại Hà Nội với mong muốn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác 

giáo dục, ngôn ngữ giữa Việt Nam và Đài Loan. 
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III. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI 

VCCI và Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Quốc tế Đài Loan (CIECA) đã ký thỏa thuận hợp tác năm 1992. Từ 

đó đến nay hai bên đã tổ chức Hội nghị  doanh nghiệp Việt Nam -  Đài Loan 20 lần, luân phiên tại Việt 

Nam và Đài Loan. Hội nghị là diễn đàn để doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Đài Loan gặp gỡ, 

tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác giữa hai bên.  

Ngày 18.4.2011 tại trụ sở VCCI đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Hiệp hội Doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu Đài Bắc nhằm trao đổi thông tin và xúc tiến hơn nữa môi trường đầu tư thương 

mại giữa doanh nghiệp hai bên. 

IV. THÔNG TIN HỮU ÍCH  

I.  Địa chỉ hữu ích 

Đơn vị - Địa chỉ Tel/Fax Email/Website 

Việt Nam 

Ban Quan hệ quốc tế, VCCI 

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Tel: 84-4-35742161  

Fax:84-4-35742022 

www.vcci.com.vn 

Hiệp hội thương mại Đài Loan tại 

Việt Nam 

CR 2-15, 107 Tôn Dật Tiên, P.Tân 

Phú, Q.7, TP HCM 

T: 84-8-54138348 

F: 84-8-54138349 

 

ctcvnn5@gmail.com 

http://www.ctcvn.org/ 

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc 

tại Hà Nội 

Tầng 5 tòa nhà HITC, số 239, Đường 

Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc 

tại TP.HCM 

19F, Flemington T ower, 182 Lê Đại 

Hành, Q.11, TP. Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

T: 84- 4- 38335510 

F: 84- 4- 38335509 

 

 

T: 84-8-39621745  

F: 84-8-39651577 

tecohn@netnam.vn 

http://www.taiwanembassy.org 

 

 

suggest@tecohcm.org.vn 

http://tecohcm.org.vn/vn/ 

 

Văn phòng đại diện Hiệp hội phát 

triển ngoại thương Đài Loan 

(TAITRA) tại Tp Hồ Chí Minh 

Tầng 16, Tòa nhà Plaza Central, 17 

Lê Duẩn, Quận I, TP HCM 

T: 84-8- 39390837  

F: 84-8- 39390841 

http://hochiminh.taiwantrade.com.tw/ 

Đài Loan 

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt 

Nam tại Đài Bắc 

T: +886 2 25166626 vecotaipei@mofa.gov.vn 

http://www.vietnamoffice-
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3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, 

Taiwan 

F: +886 2 25041761 

Lãnh sự: 

T: +886 2 25166648 

F: +886 2 25166625 

taipei.org/vi/ 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

No 101,F3-1, Sung Chiang Road, 

Taipei, Taiwan 

T: +886 2 25036840 

F: +886 2 25036842 

tw@moit.gov.vn 

Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Quốc tế 

Đài Loan (CIECA) 

7F, 85 Ba De Road, Sec. 4, Taipei 

10561, Taiwan 

 T: +886 2 25288833  

 F: +886 2 27425342   

http://www.cieca.org.tw 

Hiệp hội xuất nhập khẩu Đài Bắc 

350 Sung Chiang Road, 

Taipei,Taiwan 

Mr. V.C.Chu - Tổng thư ký 

 http://www.ieatpe.org.tw 

Email: ieatpe@ieatpe.org.tw 

2. Visa Đài Loan 

Thủ tục xin visa thương vụ 

 Hộ chiếu bản gốc và bản copy 1 bản. Họ chiếu phải còn hiệu lực trên 6 tháng. 

 Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin Visa 1 bản ( kèm 2 tấm ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất), đồng thời 

đương sự phải ký tên.  

 Đối với những doanh nhân Việt Nam nếu trên hộ chiếu có những visa chứng tỏ đương sự thường 

xuyên sang các nước khối EU, Mỹ, Canada, Nhật, Anh, Úc, Newzeland…, yêu cầu đương sự cung cấp 

giấy chứng nhận việc làm như : chủ doanh nghiệp đứng tên trên giấy phép cung cấp giấy phép kinh 

doanh, nhân viên trình hợp đồng lao động kèm quyết định cử nhân viên sang Đài Loan công 

tác,  đương sự được miễn cung cấp thư mời hoặc bảo lãnh từ phía đài loan, đều có thể xin cấp visa. 

Nếu chưa đáp ứng được điều kiện nêu trên yêu cầu cung cấp: 

 Thư mời của công ty phía Đài Loan (trong thư  mời phải có đầy đủ thông tin của công ty mời như địa 

chỉ , điện thoại , số fax… và người mời phải ký tên đóng dấu của công ty)  

 .Bản sao hộ chiếu có ký tên của người mời. 

 Giấy phép kinh doanh bản copy của công ty phía Đài Loan 

 Quyết định cử nhân viên sang Đài Loan công tác của công ty Việt Nam, hợp đồng lao động, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm xã hội của nhân viên bản chính và bản copy .nếu là chủ doanh nghiệp đứng tên trên 

giấy phép yêu cầu cung cấp giấy phép kinh doanh.. 

 Giấy phép kinh doanh của công ty việt nam. 
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 Nếu uỷ quyền cho người khác đi nộp thay, yêu cầu cung cấp giấy ủy quyền của công ty Việt Nam nơi 

đương sự đang công tác, có đóng dấu công ty và chữ ký người phụ trách công ty, kèm chứng minh 

nhân dân  bản chính và bản copy của người nộp thay ( người được ủy quyền) . 

 Căn cứ theo điều khoản thứ 5 qui định về điều lệ thi hành cấp visa cho hộ chiếu người nước ngoài, 

văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam được quyền yêu cầu phỏng vấn đương sự hoặc yêu 

cầu đương sự cung cấp những chứng từ hồ sơ có liên quan khác trong việc xin visa của đương sự. 

Qui định miễn visa du lịch Đài Loan có điều kiện: 

* Qui định xin visa nhập cảnh du lịch Đài Loan qua mạng (miễn visa du lịch ) đối với công dân 5 nước 

Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Philipine, Indonexia có visa còn hiệu lực (bao gồm cả thẻ cư trú và thẻ cư 

trú vĩnh viễn) của các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Schengen, Châu Âu, Úc và New Zealand. 

Đối tượng: 

Công dân 5 nước Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Philipine, Indonexia có visa còn hiệu lực (bao gồm cả 

thẻ cư trú và thẻ cư trú vĩnh viễn) của các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Schengen, Châu Âu, Úc 

và New Zealand được xin visa du lịch ngắn hạn (trong vòng 30 ngày). 

Điều kiện phù hợp: 

1. Khi nhập cảnh hộ chiếu còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên. 

2. Khi nhập cảnh phải xuất trình được vé máy bay hoặc vé tàu chiều về. 

3. Người chưa từng đi lao động Đài Loan. 

4. Khi nhập cảnh phải xuất trình được thẻ cư trú, thẻ cư trú vĩnh viễn hoặc visa còn hiệu lực của các 

nước kể trên. Về nguyên tắc, visa nhập cảnh một lần đã qua sử dụng được xem là không còn hiệu lực; 

nhưng nếu công dân sau khi đến nước được cấp visa 1 lần đang trên đường trở về Việt Nam muốn xin 

nhập cảnh Đài Loan mà visa (lúc này đã sử dụng) còn hiệu lực thì vẫn phù hợp với qui định này. 

Trình tự giấy phép: 

Công dân phù hợp các điều kiện nêu trên đăng nhập : https:// immigration.gov.tw → English → Online 

Application → (3) People from Southest Asia should receive an online check if applying via internet  

của Cục Di dân Đài Loan để điền thông tin và giấy tờ cá nhân, khi đã có giấy phép, công dân có thể 

dùng giấy này làm thủ tục lên máy bay và các thủ tục kiểm tra khác. Khi nhập cảnh nếu công dân không 

xuất trình được thẻ cư trú, thẻ cư trú vĩnh viễn, visa có hiệu lực của quốc gia đã đăng kí hoặc các giấy tờ 

chứng minh nêu trên sẽ không được phép nhập cảnh. 

Những điều cần lưu ý: 

1.Giấy phép được cấp có thời hạn 90 ngày, 7 ngày trước khi hết hạn có thể xin lại, trong thời gian còn 

hiệu lực có thể sử dụng nhiều lần. Nếu thời hạn visa (bao gồm cả thẻ cư trú, thẻ cư trú vĩnh viễn) ngắn 

hơn thời hạn của giấy phép thì thời gian nhập cảnh sẽ căn cứ theo thời hạn trên visa (thẻ cư trú, thẻ cư 

trú vĩnh viễn) 

2.Trường hợp điền sai thông tin có thể đăng kí lại. 

3.Chỉ chấp nhận người có hộ chiếu thông thường, không chấp nhận hộ chiếu tạm thời, hộ chiếu khẩn 

cấp, hộ chiếu phi chính thức khác hoặc giấy thông hành. 

4. Chỉ chấp nhận người có visa chính thức (bao gồm thẻ cư trú, thẻ cư trú vĩnh viễn), không chấp nhận 

giấy phép lao động hoặc giấy tờ tương tẹ khác. 
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5. Nếu vì hộ chiếu mới, mà visa của các nước trên còn hạn (chưa bị tiêu hủy) hiển thị số hộ chiếu cũ thì 

vẫn được xin giấy phép này, khi nhập cảnh cần mang theo hộ chiếu cũ để xuất trình visa còn hạn. 

6. Công dân mặc dù thỏa mãn các điều kiện nêu trên những vẫn phải qua hệ thống xét duyệt của Cục Di 

dân Đài Loan. Nếu kết quả hiển thị: ”Please check with the counter of the Taipei Economic and Cultural 

Representative Office” tức là hồ sơ không được thông qua, công dân phải đến Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin visa theo trình tự thông thường. 

* Công dân Việt Nam (chưa từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài) có visa đi Mỹ, Canada, Anh, 

Nhật, Úc, New Zealand và visa Schengen Châu Âu (bao gồm cả thẻ định cư) nhưng đã hết thời hạn hiệu 

lực thì không được áp dụng miễn visa nhập cảnh Đài Loan. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục visa tại Văn 

phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thể mà không cần phải nộp 

các giấy tờ chứng minh khác. 

Bảng lệ phí và thời gian trả kết quả 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

LỆ PHÍ 

USD/NG-

ƯỜI 

THỜI GIAN TRẢ 

KẾT QUẢ 
GHI CHÚ 

Hộ chiếu 

Người lớn 45 2 đến 3 tuần  

Trẻ em 31 2 đến 3 tuần Dưới 14 tuổi 

 

 

 

 

Visa 

 

 

Phổ 

thông 

Ngắn hạn (một lần) 

(Phí làm nhanh) 

Ngắn hạn (nhiều lần) 

(Phí làm nhanh) 

50 

75 

100 

150 

5 ngày làm việc 

3 ngày làm việc 

5 ngày làm việc 

3 ngày làm việc 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50% 

phí quy định 

 

 

Định cư 

(phí làm nhanh) 

66 

99 

5 ngày làm việc 

3 ngày làm việc 

 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50% 

phí quy định 

Hộ chiếu 

Mỹ 

Ngắn hạn (một lần) 

Ngắn hạn(làm nhanh) 

Nhiều lần 

160 

210 

270 

5 ngày làm việc 

3 ngày làm việc 

5 ngày làm việc 

 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50 

USD 

Lao động 
Làm thường 

Làm nhanh 

66 

99 

5 ngày làm việc 

3 ngày làm việc 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50% 

phí quy định 

Xác 

nhận 

giấy tờ 

Bản 

chính 

 

Làm thường 

Làm nhanh 

15 

22.5 

2 ngày làm việc 

1 ngày làm việc 

 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50% 

phí quy định 
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Bản phụ/ 

bản 

phôtô 

Làm thường 

Làm nhanh 

7.5 

11.25 

2 ngày làm việc 

1 ngày làm việc 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50% 

phí quy định 

Chứng 

minh 

xuất xứ 

Bản 

chính 

Làm thường 

Làm nhanh 

15 

22.5 

2 ngày làm việc 

1 ngày làm việc 

Phí làm nhanh 

thu thêm 50% 

phí quy định 

Công 

chứng di 

chúc 

Bản 

chính 
 30 2 ngày làm việc  

Điện báo 4   

3. Nguồn tham khảo 

*Website các bộ ngành Việt Nam: Bộ Ngoại giao , Bộ Công thương , Bộ  Kế  hoạch và Đầu  tư, Tổng cục 

Hải quan , Tổng cục Du lịch , Cục quản lý lao động ngoài nước,.... 

*Website CIA – The World Factbook 

*Website Trung tâm dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam http://tweduvn.org/vn/ 

*Website Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Bộ Kinh tế Đài Loan, Hiệp hội Phát triển 

Ngoại thương Đài Loan (TAITRA)..... 

* Các tạp chí nghiên cứu : Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc, Tạp chí những vấn đề kinh tế chính trị Thế 

giới..... 

PHỤ LỤC THAM KHẢO 

Bảng 1. Xuất khẩu Việt Nam – Đài Loan năm 2015 – Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Bảng 2: Nhập khẩu Việt Nam – Đài Loan năm 2015 - Nguồn: Tổng cục Hải Quan 

Bảng 3: Thông tin về Hội chợ triển lãm quốc tế năm 2017 tại Đài Loan - Nguồn: Thương vụ Văn phòng 

Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 
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Bảng 2. Nhập khẩu Việt Nam – Đài Loan năm 2015 – Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Bảng 3: THÔNG TIN VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ TẠI ĐÀI LOAN 
NĂM 2017 

Đơn vị tổ chức: HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG ĐÀI LOAN (TAITRA) 
 

Stt Tên triển lãm Thời gian Địa điểm Sản phẩm 
1 Taipei Int’l Machine 

Tool Show (TIMTOS) 
(Công cụ). Website: 
www.timtos.com.tw  

Mar. 7-12 TWTC (Taipei World 
Trade Center)  Exhibition 
Hall. Taipei Nangang 
Exhibition Center  

Công cụ 

2 Taipei Int’l Cycle 
Show (TAIPEI 
CYCLE) (Xe đạp). 
Website: 
www.taipeicycle.com.t
w  

Mar. 22-25 TWTC Exhibition Hall Xe đạp 

3 Taipei Int’l Sporting 
Goods Show (Tai SPO) 
(Đồ dùng thể thao). 
Website: 
www.taispo.com.tw  

Mar. 22-25 TWTC Exhibition Hall Đồ dùng thể thao 

4 Taipei Int’l Sports 
Textile & Accessory 
Expo (SPOMODE) 
(Trang phục, vải, phụ 
kiện thể thao) 

Mar. 22-25 TWTC Exhibition Hall Trang phục, vải, phụ 
kiện thể thao 

5 Taiwan Int’l Diving 
and Water Sports Show 
(DiWaS) (Đồ dùng lặn 
và trên biển) 

Mar. 22-25 TWTC Exhibition Hall Đồ dùng lặn và trên 
biển 

6 Taiwan Int’l Lighting 
Show (TiLS) (Kỹ thuật 
chiếu sáng). Website: 
www.tils.com.tw  

Apr. 12-15 Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Kỹ thuật chiếu sáng 

7 LED Taiwan (Sản 
phẩm LED và kỹ thuật) 

Apr. 12-15 Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Sản phẩm LED và 
kỹ thuật 

8 Taipei Int’l Auto Parts 
& Accessories Show 
(TAIPEI AMPA) (Linh 
phụ kiện ô tô). 
Website: 
www.taipeiampa.com.t
w  

Apr. 19-22 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Linh phụ kiện ô tô 

9 Taipei Int’l Automobile 
Electronics Show (Auto 
Tronics Taipei) (Sản 
phẩm điện tử dùng cho 
xe) 

Apr. 19-22 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Sản phẩm điện tử 
dùng cho xe 

10 Taiwan Int’l 
Motorcycle Industry 
Show (MOTORCYCLE 
TAIWAN) (Xe máy)  

Apr.20-23 TWTC Exhibition Hall Xe máy 

11 Taiwan Int’l Electric 
Vehicle Show (EV 

Apr. 20-23 TWTC Exhibition Hall Xe động cơ điện 
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TAIWAN) (Xe động cơ 
điện) 

12 Taipei Int’l Gift & 
Stationery Show 
(Giftionery Taipei) 
(Tặng phẩm và văn 
phòng phẩm). Website: 
www.giftionery.net  

Apr. 26-29 TWTC Exhibition Hall Tặng phẩm và văn 
phòng phẩm 

13 Taiwan Houseware & 
Home Décor Show 
(Houseware Taiwan) 
(Đồ dùng và đồ trang 
trí trong nhà) 

Apr. 26-29 TWTC Exhibition Hall Đồ dùng và đồ trang 
trí trong nhà 

14 Taiwan Souvenir & 
Handicraft Show 
(TAIWAN 
SOUVENIR) (Tặng 
phẩm và hàng thủ 
công) 

Apr. 26-29 TWTC Exhibition Hall Tặng phẩm và hàng 
thủ công 

15 The 36th Int’l Young 
Designers’ Exhibition 
(YODEX) (Thiết kế: 
thời trang, bao bì, công 
nghệ, game, nghe nhìn, 
truyền thông đa 
phương tiện…). 
Website: 
www.yodex.com.tw  

May 19-22 TWTC Exhibition Hall Thiết kế: thời trang, 
bao bì, công nghệ, 
game, nghe nhìn, 
truyền thông đa 
phương tiện… 

16 Taipei Int’l 
Information 
Technology Show 
(COMPUTEX 
TAIPEI) (Máy tính). 
Website: 
www.computextaipei.c
om.tw  

May 30-
June 3 

TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Máy tính  

17 Taiwan Int’l Medical 
& Healthcare 
Exhibition 
(MEDICARE 
TAIWAN) (Y tế). 
Website: 
www.medicaretaiwan.c
om  

June 15-18 TWTC Exhibition Hall Y tế  

18 Taiwan Int’l Senior 
Lifestyle and Health 
Care Show 
(SENCARE) (Người 
già và vấn đề chăm sóc 
sức khỏe) 

June 15-18 TWTC Exhibition Hall Người già và vấn đề 
chăm sóc sức khỏe 

19 Taipei Int’l Food Show 
(FOOD TAIPEI) (Thực 
phẩm). Website: 

June 21-24 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Thực phẩm 
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www.foodtaipei.com.t
w  

20 Taipei Int’l Food 
Processing & Pham. 
Machinery Show 
(Foodtech & 
Pharmatech TAIPEI) 
(Thiết bị chế biến thực 
phẩm và máy móc sản 
xuất dược phẩm) 

June 21-24 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Thiết bị chế biến 
thực phẩm và máy 
móc sản xuất dược 
phẩm 

21 Taipei Int’l Packaging 
Industry Show 
(TAIPEI PACK) 
(Công nghiệp bao bì) 

June 21-24 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Công nghiệp bao bì 

22 Taiwan Int’l Hotel, 
Restaurant and 
Catering Show 
(Taiwan HORECA) 
(Khách sạn và đồ dùng, 
thiết bị ăn uống) 

June 21-24 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Khách sạn và đồ 
dùng, thiết bị ăn 
uống 

23 Taiwan Int’l HALAL 
Expo (HALAL 
TAIWAN) (Sản phẩm 
Hồi giáo) 

June 21-24 TWTC Exhibition Hall . 
Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Sản phẩm Hồi giáo 

24 Taichung Int’l Tea, 
Coffee and Bakery 
Show (TCFB) (Trà, cà 
phê, bánh). Website: 
www.tcfb.com.tw  

July 21-24 Greater Taichung Int’l 
Expo Center 

Trà, cà phê, bánh 

25 Taipei Aerospace & 
Defense Technology 
Exhibition (TADTE) 
(Hàng không và công 
nghiệp quốc phòng). 
Website: 
www.tadte.com.tw  

Aug. 17-19 TWTC Exhibition Hall Hàng không và công 
nghiệp quốc phòng 

26 Semiconductor 
Industry Show 
(SEMICON Taiwan) 
(Bán dẫn). Website: 
www.semicontaiwan.o
rg  

Sept. 13-
15 

Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Bán dẫn 

27 Taiwan Int’l Water 
Show (Aqua Taiwan) 
(Nước). Website: 
www.aquataiwan.net  

Sept. 21-
23 

Kaohsiung Exhibition 
Center 

Nước 

28 Taipei Int’l Invention 
Show & Technomart 
(INST) (Giao dịch phát 
minh và kỹ thuật). 
Website: 
www.inventaipei.com.t
w  

Sept. 28-
30 

TWTC Exhibition Hall Giao dịch phát minh 
và kỹ thuật 
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29 eCommerce Expo Asia 
(Thương mại điện tử). 
Website: 
www.ecexpo.com.tw  

Sept. 28-
30 

TWTC Exhibition Hall Thương mại điện tử 

30 Taiwan Int’l Plastics, 
Rubber & Composites 
Show (PLASCOM 
TAIWAN) (Công 
nghiệp chất dẻo, cao 
su, composites). 
Website: 
www.plascom.com.tw   

Sept. 28-
Oct. 01 

Kaohsiung Exhibition 
Center 

Công nghiệp chất 
dẻo, cao su, 
composites 

31 Taipei Int’l Electronics 
Show (TAITRONICS) 
(Khoa học kỹ thuật 
điện tử). Website: 
www.taitronics.tw   

Oct. 9-12 Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Khoa học kỹ thuật 
điện tử 

32 Taipei Innovative 
Textile Application 
Show (TITAS) (Hàng 
dệt). Website: 
www.titas.tw  

Oct. 16-18 TWTC Exhibition Hall Hàng dệt 

33 Taiwan Int’l 
Photovoltaic 
Exhibition (PV 
Taiwan) (Điện mặt 
trời). Website: 
www.pvtaiwan.com  

Oct. 18-20 Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Điện mặt trời 

34 Taiwan Int’l Green 
Industry Show - 
Energy, Environment, 
Water Technology, 
Urban Planning & 
Green Living Products 
(TIGIS)www.greentai
wan.tw  

Oct. 18-20 Taipei Nangang 
Exhibition Center 

Ngành xanh, sạch: 
năng lượng, nước, 
môi trường, đô thị… 

35 Kaohsiung Food Show 
(Thực phẩm). Website: 
www.foodkh.com.tw  

Oct. 26-29 Kaohsiung Exhibition 
Center 

Thực phẩm 

36 Kaohsiung Int’l Hotel, 
Restaurant, Baking and 
Catering Show 
(Kaohsiung Horeca) 
(Khách sạn, thiết bị đồ 
dùng ăn uống) 

Oct. 26-29 Kaohsiung Exhibition 
Center 

Khách sạn, thiết bị 
đồ dùng ăn uống 

37 Taiwan Int’l Fisheries 
& Seafood Show 
(Taiwan Fishery) 
(Nghề cá). Website: 
www.taiwanfishery.co
m   

Nov. 9-11 Kaohsiung Exhibition 
Center 

Nghề cá 
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