
Mọi đương đơn cần phải khai báo việc có hay không bị nhiễm 
bệnh viêm gan trong quá khứ và hiên tại. Thông thường, các bệnh 
về mãn tính thường dễ ảnh hưởng đến việc di trú hơn là cấp tính.

Các yêu cầu về sức khỏe cho 
đương đơn xin visa tạm trú

Nếu bạn là đương đơn xin visa tạm trú và bộ di trú biết được tình 
trạng bệnh viêm gan siêu vi mãn tính của bạn là dương tính, bạn 
có thể bị coi là mối lo ngại cho y tế cộng đồng nếu bạn:

• Dự định học tập và làm việc trong ngành bác sỹ, nha sỹ, y tá và 
nhân viên cấp cứu khi đang ở Úc.

• Dự định tham gia những quy trình có nguy cơ tiếp xúc qua 
đường máu giữa bạn với một người khác.

• Có lượng vi-rút cao trong máu.
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Tôi đã dẫn vợ tôi đến bác sỹ để xin  
thử máu và khám gan. Chúng tôi phát 

hiện cô ấy đã bị viêm gan siêu vi B 
dương tính. Tuy nhiên, bệnh đang  
trong trạng thái vi-rút ngủ yên và 
không ảnh hưởng đến gan. Đều đó  
cho thấy cô ấy vẫn chưa cần đến  

giải pháp đều trị và có thể nó  
không phải là một rủi ro lớn.

Đối với đương đơn xin visa tạm trú, bắt buộc khám thử máu cho viêm 
gan siêu vi và những bệnh siêu vi khác lây truyền qua đường máu 
đối với:

• Người xin visa du học hoặc làm việc trong ngành bác sỹ, nha sỹ, y 
tá và nhân viên cấp cứu

• Người nộp đơn từ 15 tuổi trở lên đang xin visa bảo hộ tại Úc.

• Trẻ em được nhận làm con nuôi, hoặc trẻ em được hưởng phúc 
lợi từ chính phủ bang hoặc lãnh thổ (chỉ áp dụng cho viêm gan B)

• Phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh con tại Úc (chỉ áp dụng cho 
viêm gan B).

Lời giới thiệu
Việc sống chung với bệnh viêm gan sẽ không làm giảm đi tiêu chuẩn 
xin thị thực (visa) Úc của bạn, nhưng nó sẽ làm cho việc ấy trở nên 
khó khăn hơn. Tài liệu này bao gồm những thông tin căn bản giúp 
người sống với bệnh viêm gan siêu vi mãn tính hiểu rõ hơn về các 
thủ tục quan trọng trong quá trình xét thị thực.

Thông tin trong văn bản này được dẫn nguồn từ trang web của  
Bộ Di Trú Úc. Tài liệu này không dùng để thay thế tư vấn pháp  
lý về di trú.

Tôi khuyên bạn nên tìm lời  
khuyên và hỗ trợ từ gia đình,  

bạn bè và bác sỹ cũng như nhờ  
tư vấn từ dịch vụ hay luật sư  
di trú cho việc xin thị thực.

Các yêu cầu về sức khỏe và 
khám sức khỏe
Hầu hết đương đơn xin visa tại Úc đều phải được xét qua những tiêu 
chuẩn tối thiểu về sức khỏe. Các yêu cầu về sức khỏe do bộ di trú 
Úc đặt ra nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế chi phí cho 
nền y tế. Một số bệnh (kể cả bệnh viêm gan siêu vi mãn tính) có thể 
ảnh hưởng đến việc này.

Khi bạn xin visa thường trú, ngoài khám sức khỏe với những tiêu 
chuẩn thông thường, bộ di trú sẽ yêu cầu cả xét nghiệm máu cho 
bệnh viêm gan. Đối với visa tạm trú, việc được yêu cầu khám sức 
khỏe hay không tùy thuộc vào những hoạt động của bạn khi lưu trú 
tại Úc, thời gian, và loại visa bạn muốn đăng ký.

Đơn xin thị 
thực Úc và 
viêm gan



Thông tin hỗ trợ
Bạn có thể tìm thông tin và hỗ trợ từ tư vấn dịch vụ di trú bảo đảm. 
Họ là những người có trình độ chuyên môn để giúp bạn trong quá 
trình xin visa. 

Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ Văn phòng Đăng ký Di Trú 
theo số điện thoại 1300 226 272 hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ 
dưới đây:  

Trung tâm Thông tin Di trú (Đông Melbourne) 
Suite 2, Town Hall Hub, 27 Bank Street, Box Hill, Victoria. 3128 
Điện thoại: 03 9285 4888 (chỉ dành cho các cư dân thuộc khu vực 
phía Đông Melbourne)
Website: www.miceastmelb.com.au
Email: mic@miceastmelb.com.au

Pháp lí Tị nạn và Di trú Centre Inc
Level 6, 20 Otter Street, Collingwood, Victoria. 3066 
Điện thoại: 03 9413 0101
Website: www.rilc.org.au
Email: rilc@rilc.org.au

Hiệp hội Y học HIV Úc (ASHM)  
ASHM có xây dựng mẫu để hỗ trợ các bác sĩ trong việc tư vấn bệnh 
nhân viêm gan B mãn tính muốn nộp hồ sơ xin visa thường trú. Xin vui 
lòng truy cập đường dẫn dưới đây để biết thêm thông tin:   
www.ashm.org.au/products/product/hepbandimmigration

Các phiên bản đã dịch của tài nguyên này có sẵn tại:  
www.hepvic.org.au/page/1282/Australian-visa-applicants-and-
hepatitis. Bạn vui lòng tham khảo trang thông tin điện tử của Tổ chức 

Viêm Gan bang Hepatitis Victoria website hoặc liên hệ số 
điện thoại trực tuyến (Hepatitis Infoline) 1800 703 003 nếu bạn muốn 
biết thêm các thông tin khác về viêm gan B và C.  

Chân thành cám ơn Lachlan Riches, Uyen Vo, và Aye Aye Khaing đã hỗ 
trợ xây dựng nguồn tài liệu này. 

Danh mục các cụm từ thường gặp  
Tòa án phúc thẩm hành chính – Cơ quan chịu trách nhiệm xem xét lại các quyết 

định của Chính phú Úc. 
Sở Nội vụ – Cơ quan thuộc chính phủ Úc chịu trách nhiệm về các lĩnh vực di trú, 

tị nạn và quyền công dân.
Khám sức khỏe – Kiểm tra sức khỏe từ các dịch vụ khám sức khỏe chính thống. 
Yêu cầu về sức khỏe – Một hệ thống các quy định về những tiêu chuẩn sức khỏe 

tối thiểu dành cho những người nộp hồ sơ xin visa.  
Miễn trừ yêu cầu về sức khỏe – Tài liệu hướng dẫn về những trường hợp không 

đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe nhưng vẫn có thể nộp hồ sơ xin visa.  
Nhân viên y tế của Commonwealth – Người quyết định về việc người nộp hồ sơ 

visa có đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe hay không.  
Đánh giá bằng khen – Quy trình xem xét lại các thông tin và quyết định của 

Chính phủ Úc, do Tòa án phúc phẩm hành chính tiến hành.  
Hội đồng y sĩ – Bác sĩ được chính phủ Úc công nhận đủ điều kiện để khám  

sức khỏe.  
Nhân viên Di trú – Người chuyên về dịch vụ hồ sơ visa đã được đăng kí  

hành nghề.  
Thiếu dịch vụ –  Dịch vụ như hiến tặng nội tạng không dễ dàng có hoặc khó  

tìm được.  
Phí tổn đáng kể – Số tiền đáng kể mà Chính phủ dự kiến phải tốn vì một  

căn bệnh. 

Đánh giá lại về quyết định 
từ chối visa
Nếu bạn bị từ chối cấp bỏ qua xét nghiệm sức khỏe, bạn có thể 
kháng cáo đến tòa án kháng cáo của chính phủ (Administrative 
Appeals Tribunal - AAT). Đều này được gọi là đánh giá lại giá trị/
phẩm chất. Chi phí cho một thủ tục kháng cáo hiện nay là $1,731. 
Tòa án kháng cáo chính phủ sẽ xem xét lại tất cả thông tin ban 
đầu và những thông tin bổ sung từ sau quyết định của bộ di trú. 
Có khả năng, họ sẽ đưa ra quyết định là bạn đã đạt yêu cầu về sức 
khỏe và chuyển hồ sơ của bạn về lại bộ di trú để hoàn thành thủ 
tục xét duyệt hồ sơ xin visa của bạn. Để có kết quả khả thi nhất 
tại thời điểm này, bạn cần tìm đến hỗ trợ từ dịch vụ di trú bảo đảm 
hoặc luật sư di trú có kinh nghiệm. Quá trình kháng cáo có thể tốn 
thời gian và chi phí nhưng có lẽ nó là con đường duy nhất dẫn đến 
thường trú Úc. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tư vấn dịch vụ tri trú bảo đảm, luật 
sư chuyên về di trú, hoặc cập nhật trên trang web của AAT  
http://www.aat.gov.au/

Các yêu cầu về sức khỏe 
cho đương đơn xin visa 
thường trú
Tại Úc, khi bạn là đương đơn xin visa thường trú và mang bệnh viêm 
gan mãn tính, việc kiểm tra sức khỏe của bạn sẽ được tiến hành bởi 
một ban bác sỹ được thuê hoặc quản lý bởi BUPA Migration (BUPA 
di trú) thay cho bộ di trú. Các kết quả về sức khỏe của bạn, kèm 
theo kết quả xét nghiệm máu sẽ được các bác sỹ này trình lên nhân 
viên y tế của chính phủ (Medical Officer of the Commonwealth - 
MOC). Tại đây, họ sẽ đưa ra đánh giá nếu bạn đạt được yêu cầu về 
sức khỏe hay không. Những quyết định của họ được dựa trên cơ sở 
là liệu kết quả về sức khỏe của bạn có dẫn đến chi phí đáng kể và/
hoặc khan hiếm/thiếu hụt về dịch vụ y tế và cộng đồng.

 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, chi phí điều trị phát sinh cho những 
người bị viêm gan dưới 5 năm hoặc mãn tính dự kiến vượt quá 
49.000 đô la trong mười năm của cuộc đời được coi là chi phí đáng 
kể và các thủ tục như ghép gan được coi là dịch vụ thiếu hụt.

Luật sư của tôi giải thích rằng, vấn  
đề đạt yêu cầu về sức khỏe được quyết 
định như nhau đối với các bệnh mãn 

tính khác. Yếu tố chính  
để xem xét là chi phí/tổn thất  
cho cộng đồng Úc như thế nào. 

Thông tin thêm về chi phí đáng kể và dịch vụ khan hiếm/thiếu hụt, 
truy cập: www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/heal/ 
overview-of-the-health-requirement/significant-costs-and- 
services-in-short-supply

Khi nhân viên y tế chính phủ (MOC) xác định là bạn không đạt yêu 
cầu về sức khỏe, nhân viên xét hồ sơ của bạn từ bộ di trú sẽ gửi 
bạn lá thư “natural justice”. Nếu visa của bạn đạt tiêu chuẩn về 
quyền lợi của công chúng (PIC) 4007, bạn sẽ được mời bổ sung hồ 
sơ để hỗ trợ cho việc bỏ qua xét nghiệm sức khỏe (health waivers).

Thủ tục bỏ qua xét nghiệm 
sức khỏe
Có nhiều nhưng không phải tất cả visa có thủ tục bỏ qua xét 
nghiệm sức khỏe. Danh sách visa có thủ tục bỏ qua xét nghiệm sức 
khỏe được tìm tại: www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/overview-of-
the-health-requirement/visas-that-have-a-health-waiver-provision

Bộ di trú bắt buộc phải xem xét những yếu tố mang tính thuyết 
phục hoặc động lòng trắc ẩn khi quyết định cho việc cấp bỏ qua xét 
nghiệm sức khỏe. Khi viết đơn trình cho thủ tục bỏ qua xét nghiệm 
sức khỏe, bạn nên giải thích những rủi ro và chi phí liên quan đến 
bệnh tình/sức khỏe của bạn sẽ được bù đắp lại bởi những yếu tố 
khác như thế nào. Ví dụ, những kỹ năng của bạn sẽ có giá trị cho 
nước Úc (làm việc trả lương hay thiện nguyện); điều kiện tài chính 
hiện tại của bạn, chi phí cho thuốc men có thể sé giảm dần trong 
tương lai; bác sỹ của bạn có thể trình bày ý kiến y khoa về tình trạng 
bệnh của bạn - ví dụ như định lượng vi-rút của bạn cho thấy dấu 
hiệu không cần phải đều trị lâu dài. Trong trường hợp này, chúng tôi 
khuyến cáo bạn tìm đến dịch vụ di trú bảo đảm hoặc luật sư di trú 
có kinh nghiệm về thủ tục này.

Bác sỹ tôi đã giúp tôi viết một lá  
thư mang hơi hướng tích cực với ý 
kiến y khoa về bệnh án của tôi để  

hỗ trợ tôi trong thủ tục visa.

Nếu thủ tục bỏ qua xét nghiệm sức khỏe thành công, thủ tục xin 
visa của bạn sẽ được tiếp tục.

Ngược lại, bạn sẽ không được cấp visa.
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