DI TRÚ DIỆN KINH DOANH, NHÀ ĐẦU TƯ & TAY NGHỀ NSW

TỜ THÔNG TIN

Chương trình Di trú diện Kinh doanh, Nhà đầu tư & Tay
nghề
Chương trình di trú NSW khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện và hỗ trợ trường hợp di trú diện kinh doanh,
nhà đầu tư và tay nghề đến NSW để giúp thúc đẩy đà tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và năng suất của
nền kinh tế.

Các ưu tiên chiến lược
•
•
•
•

Thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân, nhắm vào di dân có tay nghề và sinh viên/học sinh để
đóng góp cho sự đổi mới, năng suất, khả năng cạnh tranh kinh tế và đà tăng trưởng kinh tế chung của
NSW
Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động tại NSW có thể tiếp cận lực lượng lao động lành
nghề và tài năng toàn cầu và đáp ứng nhu cầu về các kỹ năng thông qua các chương trình di trú
Dẫn đầu nỗ lực vận động đối với vấn đề di trú diện kinh doanh và tay nghề để hỗ trợ nền kinh tế NSW
Đơn giản hóa dịch vụ đề cử cấp thị thực của Chính phủ NSW hầu đạt được các mục tiêu chính sách
của NSW và trải nghiệm khách hàng tốt

Chương trình Di trú NSW
Theo thỏa thuận hàng năm với Liên bang (các Thỏa thuận Tiểu bang/Lãnh địa về di trú diện kinh doanh và
tay nghề), chính phủ các Tiểu bang/Lãnh địa có thể đề cử các ứng viên xin thị thực diện tay nghề, kinh
doanh và nhà đầu tư nhất định. Chính phủ Úc chấp thuận và cấp thị thực. Bộ Công nghiệp NSW quản lý
chương trình di trú diện kinh doanh, nhà đầu tư và tay nghề của Tiểu bang. Đa văn hóa NSW hỗ trợ việc
trợ giúp di dân đến định cư tại NSW.
NSW đề cử các ứng viên theo:
• Chương trình Kinh doanh & Nhà Đầu tư diện được đề cử sẽ thu hút các doanh nghiệp và doanh
nhân có kỹ năng kinh doanh đã được chứng minh, nhạy bén và vốn để chuyển đến và mở doanh
nghiệp hoặc hoạt động đầu tư tại NSW
• Chương trình Tay nghề diện được đề cử để đề cử di dân có kỹ năng nghề nghiệp cần thiết tại NSW
để giúp thúc đẩy đà phát triển kinh tế.

Chương trình di trú diện Kinh doanh & Đầu tư diện được đề cử
• Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Tạm thời) (thị thực phụ 188)
Thị thực này dành cho ai muốn sở hữu và quản lý doanh nghiệp mới hoặc có sẵn, hoặc thực hiện hoạt
động đầu tư, tại Úc. Loại thị thực này là một phần của Chương trình Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư. Thị
thực này gồm có bốn diện:
1. Đổi mới kinh doanh: dành cho người có kỹ năng kinh doanh, muốn mở, phát triển và quản lý một
doanh nghiệp mới hoặc có sẵn tại Úc.
2. Nhà đầu tư: dành cho người muốn đầu tư theo chỉ định ít nhất 1 triệu rưỡi đô-la Úc tại một Tiểu bang
hoặc Lãnh địa của Úc và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
3. Nhà đầu tư đáng kể: dành cho người tài ba sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu đô-la Úc vào các khoản
đầu tư hợp lệ tại Úc. Các ứng viên có thể được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh địa hoặc Austrade đề
cử.
4. Chủ đầu tư cao cấp: dành cho người sẵn sàng đầu tư ít nhất 15 triệu đô-la Úc vào các khoản đầu tư
cao cấp hợp lệ tại Úc. Ứng viên phải được Austrade đề cử.
Hãy đọc Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Tạm thời) (thị thực phụ 188) để biết thêm chi tiết và thủ
tục nộp đơn.
• Thị thực diện Tài năng Kinh doanh (Thường trú) (thị thực phụ 132)
Với thị thực này, quý vị được phép mở doanh nghiệp mới hoặc phát triển doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Thị
thực này gồm có hai diện:
1. Quá trình Kinh doanh Đáng kể: dành cho các chủ doanh nghiệp giỏi, muốn mở, phát triển và quản
lý doanh nghiệp mới hoặc có sẵn tại Úc.
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2. Doanh nhân Vốn Đầu tư: dành cho người đã vay được ngân khoản đầu tư vốn từ một thành viên
Hiệp hội Đầu tư Vốn của Úc (Australian Venture Capital Association Limited - AVCAL) để
theo đuổi ý tưởng kinh doanh có giá trị cao.
Hãy đọc “Thị thực diện Tài năng Kinh doanh (Thường trú) (thị thực phụ 132)” để biết thêm chi tiết.
• Thị thực Nhà Đầu tư Hưu trí (Tạm thời) (thị thực phụ 405)
Thị thực này dành cho người về hưu tự túc, không có người phụ thuộc, muốn sinh sống ở Úc trong những
năm nghỉ hưu và sẽ đặt cọc 750.000 đô-la Úc (500.000 đô-la Úc nếu sinh sống tại các tỉnh thành) với NSW
Treasury Corporation (Ngân khố NSW) trong bốn năm. Với thị thực này, quý vị được phép tạm trú trong
bốn năm và không trở thành thường trú hoặc công dân Úc. Người có thị thực này có thể nộp đơn xin gia
hạn thị thực nhà đầu tư hưu trí của mình.
Hãy đọc “Thị thực Nhà Đầu tư Hưu trí (Tạm thời) (thị thực phụ 405)” để biết thêm chi tiết.

Chương trình di trú Tay nghề diện được đề cử
• Thị thực Tay nghề diện được đề cử (Thường trú) (thị thực phụ 190)
Với thị thực này người có tay nghề hội đủ điều kiện được thường trú nếu họ muốn làm việc và sinh sống
tại Úc. NSW tổ chức thủ tục tuyển chọn và mời nộp đơn đối với thị thực này. Không nhận đơn xin không
được mời nộp đơn. Theo chương trình này, NSW chọn các ứng viên trong cơ sở dữ liệu SkillSelect Bày
tỏ Ý muốn của Bộ Di trú & Biên phòng (DIBP). Chúng tôi lựa chọn và mời các ứng viên hạng cao cấp nhất
để họ nộp đơn xin được đề cử. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của NSW và DIBP mới hội đủ điều
kiện.
Hãy đọc “Thị thực Tay nghề diện được đề cử (Thường trú) (thị thực phụ 190)” để biết thêm chi tiết.
• Thị thực Tay nghề Vùng Tỉnh Thành diện được đề cử (Tạm thời) (thị thực phụ 489).
Với thị thực này, người lao động lành nghề được phép sinh sống và làm việc tại vùng Tỉnh Thành diện
được đề cử tại Úc lên đến bốn năm và họ được cư trú tạm thời lên đến bốn năm. Người có thị thực này,
sinh sống (hai năm) và làm việc (một năm) tại một vùng tỉnh thành sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thị
thực thường trú về sau này.
Hãy đọc “Thị thực Tay nghề Vùng Tỉnh Thành diện được đề cử (Tạm thời) (thị thực phụ 489)” để biết
thêm chi tiết.

NSW đề cử – các tiêu chí chính yếu

Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của NSW và DIBP để được NSW đề cử. Mỗi thị thực có các yêu
cầu khác nhau, hãy xem tại industry.nsw.gov.au/migration để biết chi tiết cụ thể. DIBP sẽ đưa ra quyết
định chung cuộc có cấp thị thực cho người được NSW đề cử hay không.
Austrade là cơ quan duy nhất sẽ đề cử ứng viên đối với thị thực Nhà Đầu tư Cao cấp. Austrade hợp tác
chặt chẽ với NSW để xác định và giao tiếp với các ứng viên triển vọng.

Thủ tục nộp đơn

• Đối với các loại thị thực do Tiểu bang/Lãnh địa đề cử, trước tiên ứng viên cần phải nộp đơn xin Chính
phủ NSW đề cử.
• Nếu ứng viên được Chính phủ NSW đề cử, DIPB sẽ gửi email lời mời SkillSelect riêng để quý vị nộp
đơn xin thị thực
• DIBP sẽ thông báo thẳng cho ứng viên biết kết quả đơn xin cấp thị thực.
Trường hợp được đề cử cho PIV hoàn toàn do Austrade mời. Austrade sẽ không nhận đơn bày tỏ ý
muốn xin PIV mà không được mời.

Muốn biết thêm thông tin
Liên hệ với, Phân bộ Di trú Kinh doanh, Nhà Đầu tư & Tay Nghề NSW, Bộ Công nghiệp NSW:
•
+61 (2) 9842 8162 (9h sáng - 5h chiều, thứ Hai đến thứ Sáu) hay
business.migration@industry.nsw.gov.au
• +61(2) 9842 8155 (10h sáng -12h30 trưa, thứ Hai đến thứ Sáu) hay
skilled.migration@industry.nsw.gov.au
Truy cập:
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•
•
•

industry.nsw.gov.au/migration
border.gov.au
austrade.gov.au

© Tiểu bang New South Wales qua trung gian Bộ Công nghiệp, Kỹ năng và Phát triển Khu vực 2015. Quý vị có thể sao chép, phân phối và tự do sử
dụng ấn phẩm này cho mọi mục đích, với điều kiện quý vị phải thừa nhận Bộ Công nghiệp, Kỹ năng và Phát triển Vùng của NSW là chủ sở hữu. Bãi
miễn trách nhiệm: Thông tin trong ấn phẩm này được dựa trên kiến thức và hiểu biết vào thời điểm soạn thảo (tháng 10 năm 2015). Tuy nhiên, do kiến
thức ngày càng mở rộng, người sử dụng nên đảm bảo rằng thông tin mình dựa vào là cập nhật và hỏi nhân viên thích hợp của Bộ Công nghiệp, Kỹ
năng và Phát triển Vùng của NSW hoặc cố vấn độc lập của mình xem thông tin có còn hiện hành hay không..
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