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Các lĩnh vực và kỹ năng then chốt
Nước Úc đang thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt ở biên giới nhằm bảo vệ sức khoẻ
của cộng đồng Úc. Hiện tại có rất ít chuyến bay đến và đi khỏi Úc. Nếu được chấp thuận
miễn trừ lệnh hạn chế đi lại, có thể quý vị không đi được vào thời điểm này. Các lệnh hạn
chế đi lại có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra thường xuyên. Xem: Phát biểu báo chí của Nội
các Quốc gia.
Tất cả các du khách đến Úc, kể cả công dân Úc, đều phải cách ly kiểm dịch bắt buộc
trong 14 ngày ở một cơ sở được chỉ định, ví dụ như khách sạn tại cửa khẩu nhập cảnh.
Xem hướng dẫn về siêu vi Corona (COVID-19) dành cho du khách. Quý vị có thể phải trả
chi phí cách ly kiểm dịch. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cách ly kiểm dịch, hãy liên
lạcsở y tế của chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ liên quan.

Các yêu cầu miễn trừ lệnh hạn chế đi lại cho cá nhân ở các ngành then
chốt hoặc có kỹ năng then chốt
Ngài Uỷ viên Lực lượng Biên phòng Úc có thể chấp thuận miễn trừ cho cá nhân nếu quý
vị là không phải là công dân Úc:








đi theo lời mời của Chính phủ Úc hoặc cơ quan thẩm quyền của chính phủ tiểu
bang hay vùng lãnh thổ nhằm mục đích hỗ trợ cho việc đối phó COVID-19.
cung cấp các dịch vụ y tế then chốt hay chuyên môn, bao gồm cấp cứu trên không,
sơ tán y tế và giao các hàng tiếp tế y tế quan trọng
có kỹ năng then chốt cần thiết để duy trì việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ thiết
yếu (như kỹ thuật y tế, cơ sở hạ tầng then chốt, viễn thông, kỹ thuật và khai thác
mỏ, hậu cần chuỗi cung ứng, chăm sóc người cao niên, nông nghiệp, ngành công
nghiệp chủ yếu, sản xuất thực phẩm, và ngành hàng hải)
cung cấp các dịch vụ ở các lĩnh vực then chốt cho việc khôi phục kinh tế Úc (như
kỹ thuật tài chính, sản xuất quy mô lớn, sản xuất phim, truyền thông và TV và công
nghệ mới), nơi không có công nhân Úc
cung cấp các kỹ năng then chốt trong các lĩnh vực tôn giáo hoặc thần học.




Được chủ hãng bảo lãnh làm việc ở Úc theo một ngành nghề có trong Danh sách
Ngành nghề Ưu tiên cho Nhập cư Diện tay nghề (PMSOL)
đến vì lợi ích quốc gia của Úc, được hỗ trợ bởi Chính phủ Úc hay cơ quan thẩm
quyền của chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ.

Cá nhân có thể nộp đơn yêu cầu miễn trừ lệnh hạn chế đi lại theo loại này hoặc doanh
nghiệp có thể nộp đơn yêu cầu thay cho cá nhân. Có thể phối hợp đơn của nhiều du
khách thuộc cùng một nhóm/doanh nghiệp, để được xét duyệt cùng nhau.
Vui lòng dùng mẫu đơn dưới đây để nộp yêu cầu miễn trừ và cung cấp bằng chứng phù
hợp để hỗ trợ đơn. Đơn yêu cầu có thể được kết thúc mà không cần xem xét thêm nếu
không cung cấp đủ bằng chứng. Mọi giấy tờ đều cần phải được dịch sang tiếng Anh một
cách chính thức.
Nên nộp đơn xin miễn trừ ít nhất hai tuần, nhưng không quá ba tháng, trước kế
hoạch đi dự kiến. Các trường hợp đi công việc khẩn cấp sẽ được cân nhắc trong
khuôn khổ thời hạn này.
Đơn yêu cầu phải bao gồm:





chi tiết của du khách: tên, ngày sinh, loại và số thị thực, số hộ chiếu, địa chỉ cư trú
dự kiến và số điện thoại ở Úc
lý do đi lại: tại sao yêu cầu của quý vị nên được xem xét theo quyền hạn/miễn trừ
của Ngài Uỷ viên
tờ khai hỗ trợ: ghi rõ quý vị đáp ứng như thế nào cho một trong các lý do để được
miễn trừ
bằng chứng kèm theo: đơn yêu cầu nên kèm theo bằng chứng hỗ trợ, như thư
của doanh nghiệp tham gia cung cấp hàng hoá và dịch vụ thiết yếu, của Chính phủ
Úc hoặc cơ quan thẩm quyền của chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ cho biết tại
sao quý vị rất cần đi lại vào thời điểm này

Các cá nhân phải có thị thực hợp lệ và quyết định miễn trừ của Ngài Uỷ viên trước khi đi.

Tôi có cần phải có thị thực trước khi nộp đơn yêu cầu miễn trừ lệnh
hạn chế đi lại không?
Cá nhân yêu cầu theo loại này không cần phải có thị thực vào thời điểm nộp đơn xin miễn
trừ lệnh hạn chế đi lại của Úc. Nếu được chấp thuận miễn trừ lệnh hạn chế đi lại, quý vị
cần phải có thị thực hợp lệ thì mới được đi. Cần phải đáp ứng mọi yêu cầu thì mới được
cấp thị thực. Có thể tìm thông tin về loại thị thực và các yêu cầu thị thực trên trang mạng
của Bộ.
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Đi lại bằng Thẻ Doanh nhân (ABTC) Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình
Dương (APEC)
Những người có thẻ ABTC và đương đơn xin ABTC không được tự động được miễn trừ
lệnh hạn chế đi lại của Úc. Nếu cần vào Úc vì công việc liên quan đến một ngành then
chốt, quý vị có thể yêu cầu miễn trừ và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ yêu cầu của mình.
Thẻ ABTC không cho phép quý vị làm việc ở Úc. Nếu có ý định làm việc ở Úc, quý vị cần
phải có thị thực hợp lệ cho phép làm việc.
Muốn biết thêm thông tin về việc đến Úc bằng thẻ ABTC, hãy xem Thẻ Doanh nhân
(ABTC) Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cho Đương đơn Nước ngoài.

Nộp đơn xin miễn trừ trực tuyến
Vui lòng chỉ nộp một đơn yêu cầu cho một người. Nộp nhiều đơn yêu cầu sẽ làm chậm trễ
việc thẩm định. Nếu không được chấp thuận miễn trừ, quý vị không nên tiếp tục kế hoạch
đi lại của mình, vì quý vị sẽ không được phép bay đến Úc. Nếu được chấp thuận miễn trừ
hạn chế đi lại, quý vị sẽ cần phải mang theo bằng chứng về quyết định miễn trừ ra sân
bay.
Nộp đơn trực tuyến

Có thêm câu hỏi
Nếu có thêm câu hỏi về các lĩnh vực và kỹ năng then chốt, và thủ tục xin miễn trừ hạn chế
đi lại hoặc đơn xin miễn trừ hạn chế đi lại cho người có kỹ năng then chốt hiện có, vui lòng
hoàn tất mẫu câu hỏi trực tuyến.
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