Hoàn trả và miễn Phí nộp Đơn xin Thị thực
Hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực
Nếu quý vị đã trả phí nộp đơn xin thị thực hoặc gia hạn thị thực bị ảnh hưởng bởi các lệnh
hạn chế đi lại do COVID-19, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả hoặc miễn
Phí nộp Đơn xin Thị thực (VAC).
Quý vị có thể yêu cầu hoàn trả VAC nếu quý vị là người được ghi là 'người trả tiền' trên
giấy biên nhận VAC gốc.
Yêu cầu hoàn trả bằng cách sử dụng mẫu đơn xin hoàn trả VAC do các lệnh hạn chế đi lại
do COVID-19.
Muốn biết thêm thông tin về các điều khoản khác liên quan đến việc hoàn trả VAC, hãy
xem Xin hoàn trả phí.
Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực của mình bằng cách sử dụng
VEVO.

Thị thực Tay nghề Tạm thời do Thiếu nhân lực (Temporary Skill
Shortage) hoặc thị thực Lao động Tạm thời (Tay nghề) (loại 482 và
457)
Nếu quý vị đang ở ngoài Úc và có thị thực Tay nghề Tạm thời do Thiếu Nhân lực hoặc thị
thực Lao động Tạm thời (Tay nghề) vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020, thị thực này
đã hết hạn sau đó, quý vị sẽ hội đủ điều kiện để được miễn VAC đối với đơn xin thị thực
Tay nghề Tạm trú do Thiếu Nhân lực (loại 482) nộp sau đó nếu:



quý vị không thể vào Úc vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19, trước khi thị thực
của quý vị hết hạn, hoặc
quý vị đã đến Úc và rời khỏi Úc nhưng không thể quay lại Úc trước khi thị thực của
quý vị hết hạn vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19.
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Đương đơn cần phải có lý do hợp lệ. Phải nộp đơn trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Lao động Kỳ nghỉ (Working Holiday Makers)
Những người có thị thực Lao động Kỳ nghỉ (WHM) đến Úc trong khoảng thời gian từ ngày
19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022 hội đủ điều kiện để được hoàn trả
VAC. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xin hoàn trả phí.

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến để xin thị thực WHM ngoài Úc, miễn VAC (không phải
trả phí), hoặc yêu cầu hoàn trả VAC nếu:




quý vị được cấp thị thực WHM bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trước ngày 20 tháng 3
năm 2020
thị thực WHM của quý vị hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 năm
2020 đến 31 tháng 12 năm 2021 trong khi quý vị đang ở ngoài Úc và
quý vị đã không đến Úc theo thị thực WHM của mình, hoặc quý vị rời khỏi Úc trước
khi thị thực WHM của quý vị kết thúc.

Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể nộp đơn trực tuyến để xin thị thực WHM ngoài Úc miễn
VAC từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để biết thêm thông
tin, hãy xem tin tức mới nhất về chương trình Lao động Kỳ nghỉ.
Nếu quý vị không còn đáp ứng được yêu cầu về tuổi tác để nộp đơn xin thị thực WHM
miễn VAC ở ngoài Úc, quý vị có thể yêu cầu hoàn trả VAC. Để làm điều này, hãy sử dụng
mẫu đơn xin hoàn trả VAC do các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19. Không có thủ tục tái
xét nếu chúng tôi từ chối yêu cầu hoàn tiền.
Các đơn xin miễn VAC và yêu cầu hoàn trả VAC nộp ngoài Úc phải được nộp trước ngày
31 tháng 12 năm 2022.
Kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2022, quý vị có thể nộp đơn xin thị thực WHM miễn VAC ở Úc
nếu quý vị đang ở Úc vào thời điểm đó và hội đủ điều kiện để nộp đơn. Có thêm thông tin
về điều kiện nộp thị thực và các yêu cầu cho thị thực WHM miễn VAC nộp ở Úc tại tin tức
mới nhất. Những người có thị thực WHM không hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực
miễn VAC ở Úc do không còn đáp ứng yêu cầu về tuổi tác sẽ không được hoàn trả VAC.

Học sinh
Chúng tôi sẽ miễn lệ phí nộp đơn xin thị thực để cho phép quý vị nộp đơn xin thị thực học
sinh tiếp theo nếu quý vị đã có thị thực học sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020
và không thể hoàn tất khoá học của mình trong thời hạn hiệu lực thị thực ban đầu do các
tác động của COVID-19. Điều này bao gồm các trường hợp quý vị:



đã hoãn khoá học vì không vào được Úc do các lệnh hạn chế đi lại
bị bắt buộc giảm thành khóa học bán thời gian
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không thể hoàn tất được chương trình huấn nghệ hoặc thực tập của mình.

Biện pháp này không dành cho các học sinh đang xin thị thực học sinh mới với các lý do
thông thường (bao gồm việc không hoàn thành khoá học hay một học phần, hoãn khoá
học do các lý do cá nhân hoặc tự nguyện giảm thời lượng học tập).
Để được xét đơn xin miễn lệ phí, quý vị phải nộp đơn xin thị thực Học sinh và kèm theo
Đơn 1545 Học sinh bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 do cơ sở giáo dục của quý vị hoàn
thành.
Nếu đang nộp đơn xin miễn lệ phí ở Úc, quý vị sẽ không được cấp thị thực Bắc cầu một
cách tự động vì việc miễn lệ phí nộp đơn cần được kiểm tra trước.
Chỉ miễn lệ phí cho VAC.
Ngoài ra, những người có thị thực học sinh đang ở ngoài Úc và đến Úc trong khoảng thời
gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 có thể hội đủ điều kiện
để được hoàn trả VAC. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn xin hoàn trả VAC, hãy
xem Xin hoàn trả phí.

Du lịch (loại 600)
Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch (loại 600) mới (trừ trường hợp trong luồng Du
khách Thường xuyên) mà không phải trả phí (miễn VAC) nếu:



quý vị ở ngoài Úc và
quý vị có, hoặc trước kia có, thị thực Du lịch (loại 600) mà:
o chúng tôi đã cấp ngoài Úc trước ngày 21 tháng 3 năm 2020
o đã hết hạn, hoặc sẽ hết hạn, trong thời gian từ ngày 20 tháng 3 năm 2020
đến ngày 30 tháng 6 năm 2022
o thị thực của quý vị là thị thực vào nhiều lần hoặc thị thực vào Úc một lần, đã
không được sử dụng để đến Úc.

Quý vị phải nộp đơn mới trực tuyến thông qua ImmiAccount trễ nhất vào ngày 31 tháng 12
năm 2022.
Cho chúng tôi biết trong đơn trực tuyến của quý vị là trước đây quý vị đã có thị thực Du
lịch bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19. Nếu chúng tôi xác
nhận quý vị hội đủ điều kiện, quý vị sẽ không cần trả VAC khi nộp đơn.
Quý vị chỉ có thể nộp đơn xin miễn VAC một lần. Quý vị không hội đủ điều kiện để được
miễn lần thứ hai, ngay cả nếu chúng tôi từ chối cấp thị thực cho quý vị.

Thị thực Đính hôn
Vào cuối năm 2020/đầu năm 2021, có những thay đổi đã được đưa ra nhằm hỗ trợ những
người có thị thực Đính hôn (Loại 300), những người trước kia có thị thực và các đương
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đơn xin thị thực Đính hôn không thể vào Úc do các lệnh hạn chế đi lại liên quan tới
COVID-19.
Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, việc gia hạn thêm thời hạn hiệu lực của thị thực và hoàn
trả VAC đã được đưa ra. Các biện pháp này hỗ trợ những người có thị thực Đính hôn tiếp
tục gặp khó khăn để vào Úc do các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19.

Gia hạn Thị thực
Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, những người có thị thực hoặc trước kia có thị thực Đính
hôn, đang ở ngoài Úc vào hôm đó, và những người có thị thực Đính hôn vào bất kỳ thời
điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm
2020 đã được gia hạn thời hạn hiệu lực của thị thực cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, những người có thị thực Đính hôn đã từng có thị thực
loại 300 và ở ngoài úc vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 đã được gia hạn thời hạn hiệu lực
của thị thực đến ngày 31 tháng năm 2022.
Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực của mình bằng cách sử dụng
VEVO.

Hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực cho những người được gia hạn thị
thực
Hiện nay Bộ đang hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực (VAC) cho những người có thị thực
bị các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 ảnh hưởng tới khả năng đến Úc và
cưới người bạn đời của họ.
Nếu thời hạn hiệu lực của thị thực Đính hôn của quý vị được gia hạn vào ngày 10 tháng
12 năm 2020, người trả VAC cho quý vị có thể yêu cầu hoàn trả phí nếu:



quý vị chưa đến Úc sau ngày 10 tháng 12 năm 2020 theo thị thực này và
vào thời điểm yêu cầu hoàn trả, hoặc:
o Thị thực của quý vị đã hết hạn hoặc bị huỷ theo yêu cầu của quý vị hoặc
o Thị thực của quý vị hiện đang còn hiệu lực và quý vị đã yêu cầu Bộ trưởng
huỷ thị thực của quý vị.

Nếu thời hạn hiệu lực của thị thực Đính hôn của quý vị được gia hạn theo các thay đổi
được ban hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, người trả VAC cho quý vị có thể yêu cầu
hoàn trả phí nếu:




quý vị có thị thực Đính hôn và ở ngoài Úc vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 và
quý vị chưa đến Úc sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 theo thị thực này và
vào lúc yêu cầu hoàn tiền, thị thực của quý vị đã hết hạn vì quý vị đã yêu cầu Bộ
trường huỷ thị thực.
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Thông thường, chỉ có người được ghi là 'người trả tiền' trong giấy biên nhận VAC gốc mới
có thể yêu cầu hoàn trả phí. Các yêu cầu hoàn trả phí phải được nộp trước ngày 31 tháng
12 năm 2022.
Nếu thị thực của quý vị vẫn còn hiệu lực, trước khi yêu cầu hoàn trả phí, đầu tiên quý vị
phải sử dụng ImmiAccount để yêu cầu huỷ thị thực Đính hôn (loại 300) của mình.
Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được hoàn trả VAC, hãy sử dụng mẫu đơn xin hoàn trả
VAC do các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19.
Quý vị sẽ không được hoàn trả VAC nếu:




thị thực Đính hôn của quý vị bị Bộ trưởng huỷ (trừ khi quý vị đã yêu cầu huỷ thị
thực) hoặc
quý vị đã nộp đơn xin thị thực Bạn đời (loại 801) và trả VAC được giảm vì quý vị có
thị thực Đính hôn hoặc
vào thời điểm thị thực của quý vị hết hạn, quý vị hoặc người bảo lãnh quý vị đã báo
cho Bộ biết quý vị không còn có ý định cưới nhau nữa

Hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực cho những người trước kia có thị
thực và những người không thể cưới bạn đời của mình ở Úc
Nếu thị thực Đính hôn của quý vị kết thúc trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 năm
2020 đến ngày 5 tháng 10 năm 2020 người trả Phí nộp Đơn xin Thị thực (VAC) có thể hội
đủ điều kiện để được hoàn trả VAC nếu thị thực của quý vị hết hạn trong khi quý vị đang ở
ngoài Úc.
Người trả VAC cũng có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả VAC nếu thị thực của quý vị
đã hết hạn và quý vị không thể cưới người bảo lãnh mình ở Úc trước khi thị thực của quý
vị hết hạn do các lệnh hạn chế liên quan đến COVID-19. Những điều này có thể bao gồm
các yêu cầu cách ly kiểm dịch, các lệnh phong toả tiểu bang hay các lệnh hạn chế đi lại
giữa các tiểu bang. Người trả VAC có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả phí theo
những điều khoản này nếu quý vị đến Úc theo thị thực của mình và:



thị thực của quý vị hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 năm
2020 đến ngày 5 tháng 10 năm 2020 trong khi quý vị ở Úc hoặc
thị thực của quý vị có hiệu lực vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 và thị thực của quý vị
hết hiệu lực vào thời điểm quý vị yêu cầu hoàn tiền.

Quý vị sẽ không được hoàn trả phí nếu quý vị không cưới người bảo lãnh bởi vì các lệnh
hạn chế liên quan tới COVID-19 đã:




hạn chế số lượng khách có thể tham dự đám cưới dự kiến của quý vị
khiến khách khứa, hoặc những vị khách nhất định, không thể tham dự đám cưới dự
kiến của quý vị, hoặc
khiến đám cưới dự kiến không thể diễn ra vào thời điểm hay tại địa điểm theo ý
muốn của quý vị và người bảo lãnh quý vị.
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Thông thường, chỉ có người được ghi là 'người trả tiền' trong giấy biên nhận VAC gốc mới
có thể yêu cầu hoàn trả phí. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được hoàn trả VAC, hãy sử
dụng mẫu đơn xin hoàn trả VAC do các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19.
Quý vị sẽ không được hoàn trả VAC nếu:




thị thực Đính hôn của quý vị bị Bộ trưởng huỷ (trừ khi quý vị đã yêu cầu huỷ thị
thực) hoặc
quý vị đã nộp đơn xin thị thực Bạn đời (loại 801) và trả VAC được giảm vì quý vị có
thị thực Đính hôn hoặc
vào thời điểm thị thực của quý vị hết hạn, quý vị hoặc người bảo lãnh quý vị đã báo
cho Bộ biết quý vị không còn có ý định cưới nhau nữa.

Đối với những người trước kia có thị thực Đính hôn, Bộ ưu tiên xem xét bất kỳ đơn xin thị
thực Đính hôn hay Bạn đời nào nộp sau đó. Thời gian xét đơn tuỳ thuộc vào việc liệu đơn
nộp có đầy đủ và có đáp ứng được tất cả các yêu cầu thị thực không.

Đương đơn xin thị thực Đính hôn
Để giúp đỡ các đương đơn xin thị thực Đính hôn không thể vào Úc do các lệnh hạn chế đi
lại liên quan tới COVID-19, các thị thực Đính hôn được cấp từ ngày 27 tháng 2 năm 2021
có thể có thời hạn hiệu lực thị thực từ 9 đến 15 tháng. Đây là một thay đổi so với thời hạn
hiệu lực bình thường trước đây là 9 tháng. Thời hạn hiệu lực cho thị thực Đính hôn được
cấp vào hoặc sau ngày 27 tháng 2 năm 2021 sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của đương
đơn.
Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực của mình bằng cách sử dụng
VEVO.
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