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Hướng dẫn nộp hồ sơ xin Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ lần Một
(Diện thị thực 462) dành cho Việt Nam
Chú ý quan trọng:


Quý vị nộp hồ sơ ít nhất hai tuần trước ngày dự định đi. Quý vị cần điền hoàn chỉnh mẫu đơn xin thị thực và
cung cấp đầy đủ các giấy tờ hỗ trợ hồ sơ xin thị thực. Nếu quý vị được cấp thị thực Lao động Kết hợp Kỳ
nghỉ, thị thực đó sẽ có giá trị trong 12 tháng tính từ ngày quý vị nhập cảnh vào Úc.



Quý vị không cần nộp bản dịch của những giấy 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.



Hồ sơ xin Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ Lần một được nộp trực tuyến và xét duyệt tại Việt Nam.
Tham khảo thông tin về Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ lần hai hoặc ba tại
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462



Quý vị nên xác nhận mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bằng cách đọc hướng dẫn nộp hồ sơ này trước khi
nộp hồ sơ.

Bước 1: Xin Thư Giới thiệu do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Việt Nam (MOLISA) cấp. Chỉ có một số lượng nhất định Thư Giới thiệu được cấp hàng năm, khi hệ thống đăng ký
cấp Thư Giới thiệu được mở ra. Tham khảo http://laodongkynghi.dolab.gov.vn:82/bizsoft/softdolab/html/formregister
Bước 2: Chuẩn bị và quét (scan) các tài liệu được yêu cầu (tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ dưới đây) để hỗ
trợ hồ sơ xin thị thực của quý vị. Kiểm tra để đảm bảo bằng chứng về khả năng tiếng Anh của quý vị đáp ứng yêu
cầu.
Bước 3: Điền mẫu đơn trực tuyến thông qua ImmiAccount (Quý vị lưu ý khi chỉ tiêu nộp hồ sơ đã đủ dựa trên chỉ
tiêu phân bổ cho năm chương trình đó, hệ thống sẽ không chấp nhận thêm hồ sơ nữa). Quý vị tải lên (upload) các
giấy tờ hỗ trợ như một phần của hồ sơ xin thị thực trực tuyến.
Bước 4: Lấy dữ liệu sinh trắc học: Đương đơn sẽ cần có mặt để cung cấp dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số khuôn
mặt. Dữ liệu sinh trắc học được lấy tại VFS Toàn Cầu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. Quý vị
mang theo hộ chiếu gốc khi đi lấy dữ liệu sinh trắc học. Việc lấy dữ liệu sinh trắc học có thể được thực hiện ngay
sau khi quý vị đã nộp hồ sơ xin thị thực. Vui lòng đặt hẹn với Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực ở khu vực
quý vị cư trú để cung cấp dữ liệu sinh trắc học. Quý vị có thể đặt hẹn trực tuyến tại :
www.vfsglobal.com/australia/vietnam
Bước 5: Yêu cầu về sức khỏe
Quý vị được yêu cầu khám sức khỏe và phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe trước khi được cấp thị thực Lao
động Kết hợp Kỳ nghỉ (diện thị thực 462). Việc khám sức khỏe có thể tiến hành ngay sau khi quý vị nộp hồ sơ.
Để liên hệ với phòng khám, quý vị tham khảo thông tin cập nhật nhất trên trang mạng của chúng tôi:
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/offices-outside-australia




Chọn “Vietnam” từ danh mục các nước nằm phía cuối trang.
Trong mục ”Bác sỹ được chỉ định”, hãy bấm vào đường dẫn “Chi tiết”.
Liên hệ với một trong những phòng khám để đặt hẹn.

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ lần Một (diện thị thực 462) - Việt Nam
Mẫu đơn xin thị thực được điền trực tuyến.
Các giấy tờ khác nêu trong Hướng dẫn dưới đây cần được quét (scan) và tải lên (upload) như một phần
của hồ sơ xin thị thực.
Các giấy tờ bằng tiếng Việt Nam được chấp nhận.
Mẫu đơn


Tờ khai Chi tiết về Thân nhân

Nếu sử dụng Luật sư Định cư hay người đại diện được ủy quyền để thay mặt quý vị nhận thư
từ:


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 Thị thực
Kiểm tra (các) hình thức trả phí được chúng tôi chấp nhận: Methods of payment
Tìm kiếm lệ phí cho thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (diện thị thực 462): Visa Pricing
Estimator
Thông tin cá nhân
Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu (Ảnh chụp không được quá 6 tháng)
Giấy khai sinh
Trang Hộ chiếu có chi tiết 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 của bất kỳ quốc gia nào.
Chứng minh thư nhân dân.
Tất cả các trang của Sổ Hộ khẩu
Thư giới thiệu


Thư Giới thiệu (LOR) do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA) cấp

Các giấy tờ bằng cấp đại học



Bằng tốt nghiệp đại học; hoặc
Bảng điểm đại học cho thấy quý vị đã hoàn thành ít nhất hai (2) năm đại học

Bằng chứng cho thấy quý vị có ít nhất 5,000 đô la Úc và vé máy bay khứ hồi, hoặc có đủ
khả năng tài chính để mua vé máy bay khứ hồi
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
 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

Đánh dấu
nếu nộp

Nếu quý vị đang làm việc tại một tổ chức không phải thuộc quyền sở hữu của quý vị, vui
lòng 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).
Nếu quý vị là chủ doanh nghiệp, vui lòng 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.
Tiếng Anh
Quý vị phải cung cấp một trong những bằng chứng sau:


Giấy chứng nhận kết quả bài thi Hệ thống Kiểm tra Đánh giá Ngôn ngữ Tiếng Anh Quốc Tế
(IELTS) có điểm thi trung bình tối thiểu là 4.5 cho bốn (4) bài thi (nói, đọc, nghe và viết)
được hoàn thành trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thị thực. Lưu ý: Kết
quả bài thi đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh tổng hợp và học thuật đều được chấp nhận. Hoặc



Chứng chỉ Bài thi đánh giá tiếng Anh như là Ngoại ngữ theo phương thức trực tuyến
(TOEFL iBT) có tổng điểm tối thiểu là 32 điểm cho bốn (4) bài thi (nói, đọc, viết và nghe)
được hoàn thành trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thị thực. Hoặc



Chứng chỉ Bài thi đánh giá Tiếng Anh Học thuật Pearson (PTE Academic) có tổng điểm tối
thiểu là 30 điểm cho bốn (4) bài thi (nói, đọc, viết và nghe) được hoàn thành trong vòng 12
tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thị thực. Hoặc



Chứng chỉ Bài thi đánh giá tiếng Anh Cambridge: Trình độ Cao cấp (CAE) có tổng điểm tối
thiểu là 147 điểm cho bốn (4) bài thi (nói, đọc, viết và nghe) và bài thí phải được thực hiện
vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015. Hoặc



Bằng chứng cho thấy quý vị đã hoàn thành bậc tiểu học và ít nhất ba (3) năm trung học tại
một cơ sở giáo dục mà tất cả các môn được dạy bằng tiếng Anh. Hoặc



Bằng chứng cho thấy quý vị đã hoàn thành ít nhất năm (5) năm bậc giáo dục trung học tại
một cơ sở giáo dục mà tất cả các môn học được dạy bằng tiếng Anh. Hoặc



Bằng chứng cho thấy quý vị đã hoàn thành khóa học bậc đại học, cao học, cao đẳng hoặc
chứng nhận thương mại có thời gian học toàn khóa kéo dài ít nhất hai (2) năm trọn thời
gian (hoặc số năm bán thời gian tương đương) trong hoặc ngoài Úc, và tất cả các môn
học của khóa học đó được dạy bằng tiếng Anh. Hoặc



Bằng chứng cho thấy quý vị đã hoàn thành ít nhất một (1) năm học trọn thời gian hoặc
tương đương đối với khóa học bậc đại học, cao học, cao đẳng hoặc dự bị đại học tại một
cơ sở giáo dục của Úc mà tất cả các môn học được dạy bằng tiếng Anh.

Nếu quý vị có con diện phụ thuộc
Lưu ý: Trẻ em diện phụ thuộc không đưọc phép đi cùng quý vị sang Úc tại bất cứ thời điểm
nào trong thời gian quý vị lưu trú tại Úc theo chương trình Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ.
Nếu quý vị có con diện phụ thuộc, vui lòng cung cấp:


Bằng chứng xác nhận con diện phụ thuộc của quý vị sẽ không đi cùng quý vị sang Úc khi
quý vị được cấp Thị thực Lao động kết hợp Kỳ nghỉ, thí dụ bằng chứng con diện phụ thuộc
vẫn tiếp tục đăng ký học tai trường học ở Việt Nam hoặc bằng chứng về sự sắp xếp giám
hộ con diện phụ thuộc trong thời gian quý vị sang Úc.

Quý vị tham khảo thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi:
Hà Nội: www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/Visas_and_Migration.html
Bộ Nội Vụ: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462

