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Vào Úc và rời khỏi Úc 
Cập nhật mới nhất 
 

Những hành khách đến Úc từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao phải cung cấp kết quả 
xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước ngày khởi hành.  
Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng của Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao niên.  

 

Vào Úc và rời khỏi Úc 

Bộ Nội vụ và Lực lượng Quốc phòng Úc cung cấp hướng dẫn cho những người muốn vào 
Úc hay rời khỏi Úc. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem: 

• Vào Úc 
• Trước và sau khi quý vị rời khỏi Úc 
• Qua biên giới 
• Giấy tờ thông hành. 

Những người cần phải có thị thực nên đảm bảo họ được cấp thị thực trước khi đi đến Úc. 
Để kiểm tra các yêu cầu về thị thực của Úc, hãy xem: Tìm hiểu các lựa chọn thị thực 

Lực lượng Quốc phòng Úc cung cấp thêm hướng dẫn cho những người vào Úc hay rời 
khỏi Úc bằng đường biển. 

Công dân Úc dự định đi nước ngoài được khuyến khích nên kiểm tra hướng dẫn đi lại 
hiện hành bằng cách truy cập Smartraveller.  

Bộ Y tế cung cấp hướng dẫn y tế về đi nước ngoài và COVID-19. 

 

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/leaving-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/overview
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.smartraveller.gov.au/
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
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Thông tin của tiểu bang và vùng lãnh thổ 

Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc có những yêu cầu riêng mà quý vị sẽ cần tuân theo. 
Nếu dự định đến Úc, quý vị nên kiểm tra các yêu cầu của tiểu bang hay vùng lãnh thổ quý 
vị sẽ đi đến. Các yêu cầu có thể bao gồm xét nghiệm COVID-19 sau khi quý vị đến Úc hay 
các yêu cầu về chích ngừa để đến một số cơ sở nhất định hay để làm việc trong một số 
ngành nghề nhất định. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Các thông tin của tiểu bang và vùng lãnh thổ. 

 

Chương trình chích ngừa của Úc 

Tất cả mọi người ở Úc đều có thể được chích ngừa COVID-19 miễn phí. Du khách quốc 
tế vào Úc được khuyến khích tiếp cận chương trình chích ngừa COVID-19 của Úc. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Vắc xin COVID-19. 

 

Các miễn giảm về thị thực và hoàn tiền 

Do các tác động của thời kỳ đại dịch COVID-19, một loạt thay đổi đã được thực hiện cho 
một số loại thị thực, kể cả việc đưa ra các thời kỳ miễn giảm, miễn lệ phí và hoàn trả phí 
thị thực. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông tin về thị thực do COVID-19. 

 

https://www.australia.gov.au/states
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/stay-up-to-date
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information

