
  

  
      

  

 

Vào Úc 

Tôi là công dân hay thường trú nhân Úc 

Tất cả du khách đến Úc đều phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày tại các cơ 
sở được chỉ định (ví dụ, khách sạn), tại cảng đến của họ. 

Quý vị có thể du lịch đến Úc nếu quý vị là công dân Úc, thường trú nhân Úc, người thân 
trong gia đình trực hệ của công dân Úc hay thường trú nhân Úc hay là công dân Tân Tây 
Lan thường cư trú ở Úc.  Nếu quý vị là người thân trong gia đình trực hệ có visa tạm trú, 
quý vị sẽ cần cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về mối quan hệ của quý vị. 

Công dân Úc 

Công dân Úc có thể vào nước Úc, trong một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, sẽ được cho 
phép vào dù không có hộ chiếu Úc hợp lệ.  Nếu quý vị không có hộ chiếu hợp lệ, vui lòng 
báo cho nhân viên hàng không biết quý vị là công dân Úc và không cần có visa để vào 
nước Úc (ngay cả nếu quý vị có quốc tịch kép).  Hãng hàng không sẽ liên lạc với Lực 
lượng Biên phòng Úc để xác minh quốc tịch của quý vị.  Điều quan trọng là quý vị cần đến 
sân bay sớm đề phòng trường hợp bị chậm trễ.  Khi khởi hành từ đất nước quý vị đang có 
mặt, sẽ phải tuân theo các luật lệ và quyết định của nhà chức trách ở đất nước đó. 

Thường trú nhân 

Thường trú nhân là người có visa thường trú ở Úc, kể cả visa Quay về của Cư dân. 
Thường trú nhân cũng phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày tại các cơ sở 
được chỉ định (ví dụ, khách sạn), tại cảng đến của họ sau khi họ vào nước Úc. 

Công dân Tân Tây Lan thường cư trú ở Úc 

Công dân Tân Tây Lan thường sống ở Úc (có visa loại 444 hoặc visa tạm trú hay thường 
trú khác) có thể đến Úc. Quý vị cần phải mang theo giấy tờ chứng minh thường trú của 
mình (như bằng lái xe hay giấy tờ liên quan đến vấn đề thường trú của mình). Hãy xuất 
trình giấy tờ này tại quầy đăng ký (check-in). Quý vị phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc 
trong 14 ngày tại các cơ sở được chỉ định (ví dụ, khách sạn), tại cảng đến của họ. 

Quan trọng: Công dân và thường trú nhân Tân Tây Lan không sống ở Úc chỉ có thể quá 
cảnh ở Úc để trở về Tân Tây Lan. Hãy xem phần Quá cảnh ở Úc. 

Tôi là người thân trong gia đình trực hệ của công dân hay 
thường trú nhân Úc 
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Quý vị chỉ được coi là người thân trong gia đình trực hệ nếu quý vị là: 

 người phối ngẫu 
 bạn đời không hôn thú 
 con phụ thuộc vào cha mẹ 
 người giám hộ theo luật pháp. 

Tất cả du khách đến Úc đều phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày tại các cơ 
sở được chỉ định (ví dụ, khách sạn), tại cảng đến của họ. 

Quý vị có thể cần phải cung cấp thông tin cho Bộ trước khi du lịch đến Úc. 

Người giám hộ 

Người giám hộ cho trẻ là người có trách nhiệm về an sinh lâu dài cho trẻ; và có mọi khả 
năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo luật pháp hay tập quán về việc giám hộ trẻ, bên cạnh: 

 quyền chăm sóc và kiểm soát trẻ hàng ngày; và 
 quyền và nghĩa vụ quyết định về việc chăm sóc và kiểm soát trẻ hàng ngày. 

Nếu quý vị không có visa 

Quý vị không thể đến Úc cho đến khi quý vị có visa. Nộp đơn xin visa và nộp kèm giấy tờ 
chứng minh (như giấy chứng nhận hôn thú, giấy khai sinh của quý vị hoặc giấy khai sinh 
cho con quý vị). 

Nếu quý vị có visa tạm trú (trừ những người có visa Bạn đời và Con) 

Sử dụng mẫu đơn tìm hiểu dưới đây để cung cấp thêm thông tin cho Bộ. Quý vị nên gửi 
kèm giấy tờ chứng minh (như giấy chứng nhận hôn thú, bằng chứng về mối quan hệ 
không hôn thú như có tài sản hay tài chính chung, giấy khai sinh của quý vị hoặc giấy khai 
sinh cho con quý vị). Hãy chờ đến khi chúng tôi báo là quý vị được đi du lịch thì quý vị hãy 
đi. 

Những người có visa Bạn đời (loại 100, 309, 801, 820) và Con (loại 101, 102, 445) có thể 
đến Úc.  Quý vị không cần yêu cầu miễn. 

Những người có visa Tiến tới Hôn nhân (Prospective Marriage, loại 300) không được đến 
Úc vào lúc này. 

Nộp đơn trực tuyến để xin miễn trừ hoặc cung cấp thêm thông tin 

Nộp đơn trực tuyến  

Các du khách có lý do trắc ẩn hoặc mạnh mẽ để du lịch đến Úc cũng có thể sử dụng mẫu 
đơn này để xin miễn trừ. 

 

Tất cả những người khác 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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Các du khách có lý do trắc ẩn hoặc mạnh mẽ để du lịch đến Úc sẽ cần được ngài Uỷ viên 
Lực lượng Biên phòng Úc cho phép miễn trừ. 

Tất cả du khách đến Úc đều phải thực hiện kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày tại các cơ 
sở được chỉ định (ví dụ, khách sạn), tại cảng đến của họ. 

Các giới hạn du lịch có thể thay đổi. Có một số trường hợp miễn trừ. Vui lòng kiểm tra lại 
thường xuyên. 

Các trường hợp miễn trừ bổ sung do ngài Uỷ viên (Commissioner) 
quyết định 

Ngài Uỷ viên Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) có thể cân nhắc miễn trừ bổ sung liên quan 
tới các giới hạn du lịch hiện đang áp dụng cho: 

 các công dân nước ngoài đi du lịch theo lời mời của Chính phủ Liên bang Úc cho 
mục đích hỗ trợ việc ứng phó COVID-19 hoặc những người khi vào Úc sẽ có lợi 
cho quốc gia 

 các dịch vụ y tế quan trọng, bao gồm cấp cứu trên không và giao hàng tiếp tế, 
thường đến Úc từ các cảng quốc tế 

 những người có các kỹ năng quan trọng đặc biệt (ví dụ, các chuyên gia y tế, kỹ sư, 
hoa tiêu hàng hải và thuỷ thủ đoàn) 

 các viên chức ngoại giao được bổ nhiệm đến Úc và hiện đang thường trú ở Úc, và 
gia đình trực hệ của họ 

 các ngoại lệ xét riêng từng trường hợp cũng có thể được cấp vì lý do nhân đạo 
hoặc trắc ẩn. 

Cần phải được cấp miễn trừ trước khi du lịch đến Úc. Cần phải gửi các thông tin sau cùng 
với yêu cầu miễn trừ thông qua Suy xét của ngài Uỷ viên: 

 chi tiết của hành khách: tên, ngày sinh, loại và số visa, số hộ chiếu, địa chỉ cư trú 
ở Úc, số điện thoại ở Úc 

 Thông tin về trường hợp: · tại sao trường hợp này nên được cân nhắc theo suy 
xét/miễn trừ của ngài Uỷ viên 

 Tờ khai hỗ trợ: yêu cầu miễn trừ nên được kèm theo một tờ khai và bằng chứng 
về việc cá nhân đó đáp ứng thế nào một trong các cơ sở để được miễn trừ hoặc 
loại bỏ theo suy xét của ngài Uỷ viên, được liệt kê ở trên. 

Điều quan trọng là tất cả các du khách cần phải cung cấp bằng chứng để chứng tỏ họ đáp 
ứng được một trong các điều kiện miễn trừ nêu trên trước khi đi du lịch. 

Tuỳ theo lý do xin miễn trừ của quý vị, cần phải cung cấp bằng chứng, có thể bao gồm: 

 giấy tờ nhận dạng làm bằng chứng 
 giấy hôn thú 
 giấy khai sinh 
 giấy khai tử 
 bằng chứng về mối quan hệ của quý vị (ví dụ, hợp đồng mướn nhà chung, trương 

mục ngân hàng chung, vvv 
 tình trạng visa 
 thư của bác sĩ hoặc bệnh viện nói rõ tại sao cần phải đi du lịch 
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 thư của chủ hãng nói rõ tại sao cần phải đi du lịch hoặc tại sao công việc đó là 
quan trọng 

 thư của doanh nghiệp hoặc công ty liên quan 
 bất kỳ bằng chứng nào khác mà quý vị có thể có để hỗ trợ đơn xin của quý vị. 

Tất cả các bằng chứng hỗ trợ đơn xin miễn giới hạn du lịch cần được chính thức 
dịch sang tiếng Anh. 

 

Nộp đơn trực tuyến để xin miễn trừ hoặc cung cấp thêm thông tin 

Nộp đơn trực tuyến  

Các du khách có lý do trắc ẩn hoặc mạnh mẽ để du lịch đến Úc cũng có thể sử dụng mẫu 
đơn này để xin miễn trừ. 

 

Tôi muốn nộp đơn xin visa 

Quý vị nên cân nhắc lại nhu cầu xin visa Úc của mình vào thời điểm này và thường xuyên 
kiểm tra trang này để được cập nhật thông tin về giới hạn du lịch và quy trình xét duyệt 
đơn xin visa.   

Các sắp đặt xét duyệt đơn xin visa 

Bộ đang ưu tiên xét duyệt đơn xin visa cho những du khách thuộc loại được miễn trừ 
nhằm hỗ trợ việc du lịch khẩn cấp. 

Chúng tôi khuyến khích các đương đơn nộp đơn trực tuyến khi có thể, bởi vì các đơn này 
sẽ được xét duyệt nhanh hơn những đơn nộp trên giấy. 

Quý vị sẽ không thể nộp đơn xin ETA trực tuyến trong khi đang thực hiện giới hạn du lịch. 

 

Gián đoạn dịch vụ 

Một số dịch vụ liên quan đến quy trình xét duyệt đơn xin visa có thể bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19 và ngày càng không có nhiều dịch vụ khác nhau mà chúng tôi phải dựa vào. 

Bao gồm các bác sĩ được bổ nhiệm ở nước ngoài (xem dưới đây), cơ sở kiểm tra tiếng 
Anh, các trung tâm nộp đơn trên giấy và thu thập dữ liệu sinh trắc học. 

Trong khi các dịch vụ này không làm việc, nhiều đương đơn không thể đáp ứng được các 
yêu cầu visa. Các đương đơn sẽ được cho thêm thời gian để hoàn tất việc kiểm tra và 
cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3
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Các cuộc hẹn y tế visa 

Khách hàng nên biết về sự gián đoạn đối với các dịch vụ y tế visa do COVID-19. 

Khai báo Sức khoẻ của Tôi (My Health Declarations) hiện đang tạm ngưng. Yêu cầu Y tế 
trong đó có kiểm tra sức khoẻ cho visa dự kiến sẽ được quyết định sau khi đơn xin visa 
của quý vị đã được nộp. 

Các nhân viên xét duyệt đơn xin visa của chúng tôi đều biết về sự gián đoạn này.  Chúng 
tôi sẽ cân nhắc gia hạn thời gian khi xét đơn xin visa của quý vị. 

Quý vị không cần liên lạc với chúng tôi nếu cuộc hẹn y tế visa của quý vị bị đổi lịch. 

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin visa hoặc chưa được yêu cầu tiến hành khám sức khoẻ để 
nhập cảnh, quý vị không cần liên lạc với phòng khám của dịch vụ y tế visa ở Úc hoặc 
phòng khám được bổ nhiệm ở nước ngoài vào thời điểm này. 

 

Visa học sinh 

Quý vị không cần visa nếu quý vị đang ở nước ngoài và học trực tuyến với một cơ quan 
giáo dục Úc. 

Các cơ quan giáo dục có thể cấp một giấy Xác nhận Đăng ký Khoá học (CoE) mới và ghi 
danh học sinh học trực tuyến. 

. 

 


