Australian Government
Department of Immigration and Border Protection

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực đi thăm Úc (diện thị thực 600)
cho Việt Nam
Chú ý quan trọng:


Quý vị nộp hồ sơ ít nhất bốn (4) tuần trước ngày dự định đi. Chúng tôi khuyế n cáo quý vị không nên tham gia vào
bấ t kỳ cam kế t tài chính nào ví dụ như mua vé máy bay trước khi nhận đượ c thông báo về kế t quả thi ̣ thự c. Quý
vị đảm bảo điề n đầ y đủ thông tin vào mẫu đơn và cung cấ p đầ y đủ các giấ y tờ cầ n thiế t.



Qúy vị nộp đơn xin thị thực đã điền hoàn chỉnh cùng với tất cả các giấy tờ hỗ trợ có liên quan. Quyết định về hồ
sơ xin thị thực có thể được đưa ra hoàn toàn dựa trên thông tin mà quý vị đã cung cấp tại thời điểm nộp hồ sơ.
Nếu quý vị không thực hiện đúng yêu cầu này hồ sơ của quý vị có thể bị từ chối.



Quý vị không cần nộp bản dịch của những giấ y tờ bằng tiếng Việt. Những giấy tờ bằng ngôn ngữ khác nộp
trong hồ sơ phải được đính kèm cùng bản dịch công chứng tiếng Anh.



Các bản sao công chứng phải đượ c Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Ủy ban nhân dân điạ phương của Việt
Nam xác nhận và đóng dấ u sao y bản chính. Ở Úc, các giấ y tờ có thể đượ c xác nhận bởi Người có thẩ m quyề n
xác nhận lời tuyên thệ trước pháp luật theo Bộ luật Tuyên thệ 1959. Quý vị khôngnộp bản sao của bản sao công
chứng. Xem: www.ag.gov.au/Publications/Pages/Statutorydeclarations.aspx.



Nếu quý vị đang có Thẻ Đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) hoặc đang nộp đơn xin cấp Thẻ Đi lại của Doanh
nhân APEC (ABTC) và muốn đi thăm Úc, quý vị vui lòng tham khảo trang Những câu hỏi thường gặp về Thẻ đi
lại của Doanh nhân APEC (ABTC) trên trang mạng của Đại sứ quán Úc để có thêm thông tin về sử dụng thẻ Đi
lại của Doanh nhân APEC (ABTC) cho việc đi thăm Úc:
http://vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/ABTCFrequentlyAskedQuestionsVN.html

Thu thập dữ liệu sinh trắc học: hầu hết các đương đơn xin thị thực tại Việt Nam, không kể quốc tịch, cần trực tiếp
cung cấp dấu vân tay và hình ảnh kỹ thuật số - đây là một phần của quá trình xét duyệt thị thực. Việc thu thập dữ liệu
sinh trắc học được thực hiện tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc VFS Toàn Cầu tại Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh hoặc Đà Nẵng. Xin vui lòng mang theo Hộ chiếu bản gốc của quý vị. Để biết thêm thông tin về việc thu thập
dữ liệu sinh trắc học, xin vui lòng xem trang mạng: www.border.gov.au/Trav/Visa/Biom

http://vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/20170617%20Client%20Fact%20Sheet_Biometrics_Vietnam.pdf
Nộp hồ sơ ở đâu:

Nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng ImmiAccount – để có thêm thông tin về cách thức nộp hồ sơ xin thị thực trực
tuyến, quý vị vui lòng tham khảo Online visa lodgement và www.border.gov.au/immiaccount. Quý vị không gửi các
giấy tờ hỗ trợ hồ sơ xin thị thực qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc liên lạc với văn phòng xét duyệt thị thực tại
Việt Nam về việc văn phòng đã nhận được các giấy tờ này chưa.
HOẶC

Tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc
Việt Nam – VFS Toàn cầu – Chi tiết liên lạc
Quý vị vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử đến
Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc ở khu vực
quý vị cư trú để đặt cuộc hẹn trước khi nộp hồ sơ xin thị
thực hoặc cung cấp dữ liệu sinh trắc học

Việt Nam – VFS Toàn Cầu – Địa chỉ
Hà Nội
Tháp Gelex (Tầng 3)
52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng

Điện thoại:
1900.565.639 (gọi trong Việt Nam)
84.28.3521.2000 (gọi ngoài Việt Nam)
Thư điện tử: info.auvi@vfshelpline.com
Trang mạng: www.vfsglobal.com/australia/vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháp Resco (tầng 5)
94 – 96 Nguyễn Du, Quận 1

Thời gian làm việc:
Nộp hồ sơ : Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8h30 sáng – 3h chiều
Nhận lại giấy tờ: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8h30 sáng – 5h chiều

Đà Nẵng
Tháp ACB
218 Đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực đi thăm Úc (diện thị thực 600)
Chỉ rõ diện thị thực nào quý vị muốn nộp đơn:




Diện thị thực Du lịch: dành cho những người đi du lịch, nghỉ ngơi hay thăm bạn bè, người thân tại Úc
Diện thị thực Hoạt động Công tác Ngắn hạn: cho doanh nhân đi thăm Úc ngắn hạn vì mục đích công tác, bao
gồm đi khảo sát thị trường, đàm phán hay tham gia hội thảo
* Đề nghị in danh mục tài liệu cần nộp này và đính kèm hồ sơ.
** Chấp nhận các giấy tờ bằng tiếng Việt.

Mẫu đơn bắt buộc



Diện thị thực Du lịch: Mẫu đơn 1419 hay Diện thị thực Công tác Ngắn hạn: Mẫu đơn 1415
Tờ khai Chi tiết về Thân nhân

Nếu sử dụng Luật sư Định cư hay người đại diện được ủy quyền:


Mẫu đơn 956:Thông báo của luật sư định cư/người được miễn trừ về việc cung cấp dịch vụ định
cư



Mẫu đơn 956A: Thông báo bổ nhiệm hay thoái nhiệm Người được Ủy quyền Nhận Thư từ/Tài liệu

Lệ phí hồ sơ
Kiểm tra (các) hình thức trả phí được chấp nhận tại nước quý vị đang sinh sống: các phương thức trả
phí
Tìm lệ phí đối với hồ sơ xin Thị thực thăm Úc (diện thị thực 600) tại: Tìm phí Thị thực
Thông tin cá nhân
Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cho mỗi đương đơn. Ảnh chụp không đượ c quá 6 tháng.
Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
Bản sao công chứng trang Hộ chiế u có chi tiế t cá nhân của đương đơn và tất cả các trang có đóng
dấu hải quan hoặc có dán nhãn thị thực nhập cảnh/xuất cảnh đối với Úc và bất kỳ quốc gia nào khác
Lưu ý: Quý vị có thể được yêu cầu nộp hộ chiếu gốc trong trường hợp hồ sơ của quý vị cần phải xác
minh thêm
Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân
Bản sao công chứng tấ t cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
Bằng chứng về thu nhập và hiện trạng tài chính
Bằng chứng về hiện trạng tài chính bao gồm:
 Sao kê ngân hàng gần đây
 Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại
 Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu
tư khác
 Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản (ví dụ như sở hữu nhà hoặc đất đai)
mà quý vị mong muốn chúng tôi xem xét khi đánh giá hồ sơ xin thị thực của quý vị
Nếu quý vị đang làm việc tại một tổ chức không phải thuộc quyền sở hữu của quý vị, đề nghị
cung cấp:
 Thông tin chi tiết về việc làm gồm: chức danh trong công ty, mức lương, chi tiết liên hệ của công
ty (địa chỉ, số điện thoại và tên liên hệ).
 Thư cho phép quý vị được nghỉ phép cho khoảng thời gian quý vị định đi thăm Úc
Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp, đề nghị cung cấp:
 Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp và thông báo thuế thu nhập cá nhân/doanh
nghiệp cho năm tài chính trước đó.

Đánh
dấu nếu
nộp

Dành
cho viên
chức

Nếu là sinh viên trên 18 tuổi, đề nghị cung cấp:
Giấy xác nhận của nhà trường (chúng tôi có thể kiểm định với trường học nơi quý vị đang theo học)
Giấy tờ bổ sung với đương đơn dưới 18 tuổi
Nếu đương đơn dưới 18 tuổi và định đi Úc không có sự giám sát của một hay cả hai bố/mẹ hay
người có quyền giám hộ, vui lòng cung cấp các giấy tờ sau:
 Bản gốc thư đồng ý cho đương đơn đi Úc ký bởi bố/mẹ hay người giám hộ hợp pháp không đi cùng.
Thư này phải chỉ rõ tên của đương đơn, tên của bố/mẹ/ người giám hộ hợp pháp. Thư cũng chỉ rõ
bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp không đi cùng đồng ý cho trẻ đi Úc cùng với một người khác, và
được xác nhận bởi chính quyền địa phương; hay
 Quyết định của tòa án ở Úc hay Việt Nam cho phép đưa trẻ ra khỏi quốc gia trẻ đang sinh sống; và
 Bản sao công chứng Chứng minh Nhân dân của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp.
Đối với đương đơn xin đi theo mảng Du lịch:
 Lịch trình trong thời gian của quý vị lưu lại tại Úc, hay
Nếu thăm thân nhân, vợ/chồng hay bạn bè ở Úc, nộp:
 Bằng chứng về mối quan hệ của đương đơn với người định đi thăm; và



Thư mời của người mà đương đơn định thăm. Nếu là họ hàng, vợ/chồng hay bạn bè sẽ chi trả
cho chuyến đi của quý vị, bằng chứng về thu nhập và tiền của cá nhân đó; và
Bản sao trang hộ chiếu có chi tiết cá nhân của người mời hoặc bằng chứng khác như giấy phép
lái xe.

Nếu có ý định đi học trong thời gian ba tháng hoặc ít hơn ba tháng ở Úc:
Chi tiết của khóa học đã đăng ký.
Đối với đương đơn xin đi theo mảng Công tác ngắn hạn:
Nếu quý vị mang Hộ chiếu Công vụ hay Hộ chiếu Ngoại giao:
 Chỉ nộp bản sao Hộ chiếu (không nộp Hộ chiếu gốc);
 Thư mời của công ty hay tổ chức có trụ sở ở Úc; và
 Bản gốc hoặc bản sao công chứng công hàm của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao ở Hà Nội hay Sở
Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán chủ quản) cho phép đương
đơn sử dụng Hộ chiếu Ngoại giao/Công vụ.
Đối với tất cả các đương đơn khác: nộp bằng chứng cho thấy lý do quý vị muốn đi thăm Úc với mục
đích công tác và các hoạt động công tác dự kiến ở Úc, bao gồm:
 Thư mời từ tổ chức chủ quản ở Úc;
 Nếu quý vị đi tham dự hội thảo, nộp chi tiết đăng ký hội thảo;
 Thư của cơ quan nơi quý vị công tác nêu rõ lý do chuyến đi;
 Lịch trình chuyến đi cùng chi tiết liên lạc của các đối tác kinh doanh liên quan;
 Bằng cấp giáo dục và chứng chỉ nghề nghiệp;
 Chi tiết của các giao dịch đã tiến hành với các doanh nhân và tổ chức đối tác ở Úc.
Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi:
Hà Nội: www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/Visas_and_Migration.html
Thành phố Hồ Chí Minh : www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/visas_and_migration.html
Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới: www.border.gov.au/Trav/Visi/Visi
Lưu ý: Qúy vị nộp đơn xin thị thực đã điền hoàn chỉnh cùng với tất cả các giấy tờ hỗ trợ có liên quan. Quyết định về
hồ sơ xin thị thực có thể được đưa ra hoàn toàn dựa trên thông tin mà quý vị đã cung cấp tại thời điểm nộp hồ sơ.
Nếu quý vị không thực hiện đúng yêu cầu này hồ sơ xin thị thực của quý vị có thể bị từ chối.

