
 
 

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

Thị thực Tài năng Kinh doanh (Th ường trú) (th ị thực phụ 132) 
[Business Talent (Permanent) visa (subclass 132)] 
 
Sơ lược về th ị thực này 

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: 

•  Quá trình Kinh doanh Đáng k ể: dành cho các chủ doanh nghiệp giỏi, muốn kinh doanh tại Úc 
•  Doanh nhân V ốn 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). 

Quý vị có thể được cấp thị thực này nếu Chính phủ NSW đề cử để quý vị nộp đơn lên Bộ Di trú và Biên phòng Úc 
(DIBP). 

Các Quyền lợi 

Hộ khẩu thường trú. 

NSW đề cử – các tiêu chí chính y ếu 

Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu của NSW và DIBP để được NSW đề cử. Các ứng viên phải chứng minh: 

Diện Quá trình Kinh doanh Đáng k ể (Significant Business History - SBH)  
• sự nghiệp kinh doanh thành công tổng thể của quý vị 
• quyền sở hữu của quý vị trong doanh nghiệp chính yếu đáp ứng được các yêu cầu doanh thu hàng năm 
• rằng quý vị có đủ tài sản để chuyển đến NSW cho chi phí kinh doanh và đời sống của quý vị 

o Nếu đề xuất kinh doanh sẽ được thực hiện ở Sydney, ứng viên phải chuyển ít nhất 3 triệu đô-la đến NSW 
(bao gồm khoản đầu tư kinh doanh 1,5 triệu đô-la - xem yêu cầu " Đầu tư kinh doanh và t ạo công ăn 
việc làm" ). 

o Nếu đề xuất kinh doanh sẽ được thực hiện ở vùng nông thôn NSW, ứng viên phải chuyển ít nhất 2 triệu 
đô-la đến NSW (bao gồm khoản đầu tư kinh doanh 1 triệu đô-la - xem yêu cầu " Đầu tư kinh doanh và 
tạo công ăn vi ệc làm" ). 

• kế hoạch kinh doanh có bằng chứng rằng việc kinh doanh của họ sẽ đáp ứng các yêu cầu đầu tư kinh doanh 
và tạo công ăn vi ệc làm  tại NSW: 

o đối với Sydney: đầu tư kinh doanh tối thiểu 1,5 triệu đô-la và ít nhất năm việc làm toàn thời gian mới 
o đối với vùng nông thôn NSW: đầu tư kinh doanh tối thiểu 1 triệu đô-la và ít nhất ba việc làm toàn thời 

gian mới 

Diện Doanh nhân V ốn Đầu tư (Venture Capital Entrepreneur - VCE)  
• đã vay được ít nhất 1 triệu đô-la Úc ngân khoản liên doanh vốn thông qua thành viên của AVCAL, cho giai 

đoạn khởi đầu, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh và mở rộng một ý tưởng kinh doanh có 
giá trị cao ở NSW, và 

• quý vị sẽ tiếp tục giữ vai trò quản lý và sở hữu doanh nghiệp này 

Thủ tục nộp đơn 

• Nộp Đơn Bày tỏ Ý muốn (Expression of Interest - EOI) bằng SkillSelect 
• Hoàn tất đơn xin NSW liên quan (SBH hoặc VCE) 
• Nộp phí đơn xin (giờ đây có thể thanh toán qua mạng Internet) 
• Gửi đơn và các giấy tờ hỗ trợ cần thiết đến cho Bộ Công nghiệp NSW 
• Nếu được NSW đề cử, quý vị sẽ nộp đơn xin DIBP cấp thị thực 

Muốn bi ết thêm thông tin 

Liên h ệ với, Phân b ộ Di trú Kinh doanh, Nhà Đầu tư & Tay Ngh ề NSW, Bộ Công nghi ệp NSW:  
•  +61 (2) 9842 8162 (9h sáng - 5h chiều, thứ Hai đến thứ Sáu) 
• business.migration@industry.nsw.gov.au 

Truy c ập: 
• industry.nsw.gov.au/migration 
• border.gov.au 



 
 

Tái duy ệt 

• 'Các yêu cầu về đề cử' đối với Thị thực Tài năng Kinh doanh (Thường trú) (thị thực phụ 132) – Diện Quá trình Kinh 
doanh Đáng kể  

© 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. 


