Thành lập doanh nghiệp của bạn ở Perth, một trong những
thành phố thân thiện và đáng sống nhất trên thế giới
Chính phủ Tây Úc hân hoan tiếp đón những người di cư theo diện kinh doanh được
công nhận và quý trọng những đóng góp của họ cho nền kinh tế, nhân dụng và nền văn
hóa đa dạng của Tiểu Bang.
Với khí hậu vùng Địa Trung Hải, cộng đồng đa dạng
và mức sống cao, thành phố Perth là một trong những
thành phố đáng sống nhất thế giới.
Tây Úc có một môi trường kinh doanh năng động với
lịch sử thương mại và đầu tư quốc tế mạnh mẽ và nhiều
tài nguyên và tài sản nông nghiệp. Đây cũng là nơi đặt
trụ sở của một phần ba tổng số các công ty được niêm
yết trên thị trường chứng khoán của Úc (ASX). Không
có thời điểm nào tốt hơn để người di cư đến và tận
dụng hàng loạt cơ hội kinh doanh có sẵn ở Tây Úc.
Nằm trong cùng múi giờ với khoảng 60% dân số thế
giới, Perth là một thành phố kết nối toàn cầu để sinh
sống và hoạt động kinh doanh. Nó có vị trí đặc biệt
tốt như một cửa ngõ vào khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương, với các chuyến bay trực tiếp hàng ngày đến
nhiều địa điểm bao gồm Indonesia, Singapore, Malaysia
và Trung Quốc.
Người di cư có thể chọn sống ở các vùng ngoại ô bên
bãi biển, khu dân cư cho gia đình hoặc các thị trấn yên
bình trong vùng. Bất cứ nơi nào họ định cư, họ sẽ tìm
thấy các mạng lưới xã hội và hỗ trợ, và các cộng đồng
từ nhiều nguồn gốc và tôn giáo khác nhau.

Thị thực kinh doanh tạm thời bao gồm:

1. Visa Kinh doanh Subclass 188 - Diên Đổi
mới Kinh doanh (Business Innovation)
Thị thực này dành cho những người di cư hội đủ các chỉ
tiêu sau:
•

Hai trong bốn năm tài chính gần nhất, đã nắm giữ
quyền sở hữu và trực tiếp quản lý nhiều nhất hai
doanh nghiệp chính với doanh thu hàng năm tối
thiểu là $750.000 đô la Úc trong mỗi năm đó;

•

Có tài sản kinh doanh ròng và tài sản cá nhân ít
nhất là AU $ 1,250,000; và

•

Chưa tham gia vào một công việc kinh doanh mà
việc cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật
hoặc thương mại chiếm hơn 50% thời gian của họ.

Hầu hết những người có thị thực này sẽ đủ điều kiện
nộp đơn xin Visa 888 và thường trú nhân khi họ đã sở
hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Tây Úc trong ít nhất
hai trong ba năm qua và hội đủ các quyền sở hữu liên
quan, doanh thu, tài sản, việc làm và tiêu chuẩn cư trú.

Thị thực theo diện kinh doanh tạm thời
(Provisional business visas)
Nhiều loại thị thực cư trú tạm thời cho người di cư trong
việc quản lý một doanh nghiệp hoặc đầu tư. Lệ phí nộp
đơn xin duyệt xét của Tiểu bang cho thị thực kinh doanh
tạm thời là 750 đô la Úc.

Small Business
Development Corporation

HONG KONG

GUANGZHOU

7.45 hours

7.45 hours

KUALA LUMPUR

4. Thị thực Doanh nghiệp Subclass 188 - Diện
Doanh nhân (Entrepreneur)

5.30 hours

SINGAPORE
5.15 hours

Để biết thêm thông tin về thị thực này và khuôn khổ đầu
tư phù hợp, vui lòng truy cập trang web của Bộ Nội vụ
(DHA) tại immi.homeaffairs.gov.au/

JAKARTA

4.45 hours

PERTH

Your closest
Australian capital
city in the same
timezone

Flight times in hours from Perth

2. Visa Kinh doanh Subclass 188 - Diện Nhà
đầu tư (Investor)
Thị thực này dành cho những người di cư hội đủ tất cả
các chỉ tiêu sau:

Thị thực này dành cho những người di cư đang đề nghị
thực hiện một hoạt động kinh doanh ở Tây Úc. Để biết
thêm thông tin, vui lòng gửi Đơn Bày tỏ Quan tâm (EOI)
dên email: businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au.
Thị thực kinh doanh vĩnh viễn
Những người có ý định di cư diện kinh doanh và đại
diện của họ được khuyến khích truy cập trang web của
Chính phủ Tây Úc tại businessmigration.wa.gov.au để tự
đánh giá về các loại visa kinh doanh và nộp đơn xin đề
cử của tiểu bang. Các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu
tư thành công, những người đã tham gia kinh doanh
hoặc đầu tư ở Tây Úc, cũng có thể đủ điều kiện cho một
trong các loại thị thực được liệt kê trong tờ rơi này.
Thêm thông tin

•

Đã có tổng cộng ít nhất ba năm kinh nghiệm tham
gia trực tiếp vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh
nghiệp được công nhận hoặc các khoản đầu tư
được công nhận;

•

Trong một trong 5 năm tài chính gần nhất đã trực tiếp
quản lý một doanh nghiệp mà họ nắm giữ quyền sở
hữu ít nhất 10%; hoặc các khoản đầu tư được quản
lý trực tiếp trị giá ít nhất 2.5 triệu đô la Úc.

Những người có ý định di cư diện kinh doanh và đại
diện của họ được khuyến khích truy cập trang web của
Chính phủ Tây Úc tại businessmigration.wa.gov.au để tự
đánh giá về các loại visa kinh doanh và nộp đơn xin đề
cử của tiểu bang. Các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu
tư thành công, những người đã tham gia kinh doanh
hoặc đầu tư ở Tây Úc, cũng có thể đủ điều kiện cho một
trong các loại thị thực được liệt kê trong tờ rơi này.

•

Đối với mỗi năm trong số hai năm tài chính gần nhất,
có tổng tài sản kinh doanh và tài sản cá nhân với giá
trị ròng ít nhất 2.5 triệu đô la Úc;

Nộp đơn xin thị thực kinh doanh đến Tây Úc
có nghĩa là:

•

Có thể đầu tư đúng mức 2.5 triệu đô la Úc trong thời
hạn của thị thực tạm thời theo quy định của Bộ Nội
Vụ (DHA)

• Các yêu cầu tối thiểu giống như tiêu chuẩn của Bộ
Nội Vu (DHA);

Hầu hết những người có thị thực này sẽ đủ điều kiện nộp
đơn xin Thị thực 888 và thường trú nhân khi họ có 2,5
triệu đô la Úc trong Khoản đầu tư được công nhận trong
ít nhất ba năm và cư trú tại Tiểu bang tổng cộng ít nhất
hai năm trong thời gian này.

• Tham gia vào một hoạt động kinh doanh Phát triển
bất động sản (Property Development);

Để biết thêm thông tin về thị thực này và khuôn khổ đầu
tư phù hợp, vui lòng truy cập trang web của Bộ Nội vụ
(DHA) tại immi.homeaffairs.gov.au/

• Lựa chọn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được
chấp nhận;

• Đơn xin Miễn trừ Tuổi hoặc Yễm trợ Đặc biệt sẽ
được xem xét theo từng trường hợp;
• Xử lý ưu tiên có thể được yêu cầu trong những
trường hợp đặc biệt.

3. Visa Kinh doanh Subclass 188 - Diện Nhà đầu
tư Quan trọng (Significant Investor Stream)
Thị thực này dành cho những người di cư có tài sản
kinh doanh và cá nhân ít nhất 5 triệu đô la Úc sẵn sàng
để đầu tư trong khuôn khổ đầu tư được công nhận theo
quy định của Bộ Nội vụ (DHA) ngay trước khi thị thực
được cấp.
Người có thị thực này sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin Thị
thực 888 và thường trú nhân khi họ đã hoàn tất (các)
khoản đầu tư được công nhận của mình ở Úc trong thời
hạn thị thực (tối thiểu là ba năm liên tục) và cư trú tại
Úc trong ít nhất 120 ngày trong thời gian này.

Trung tâm di cư doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ
Điện thoại +61 (08) 6552 3300
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au
businessmigration.wa.gov.au

