
Nước Úc Ngưng Tiếp Nhận Du Học Sinh Người Việt ? 
 
Bắt đầu từ 1/11/2019, Việt Nam là một trong năm nước nằm trong danh sách các nước bị Úc Đại Lợi xét tư 
cách lưu trú nghiêm ngặt. Trong ngày hôm nay 31/10/2019, nhiều đơn vị tư vấn du học của Việt Nam đã bị 
Cục Lưu Trú Úc từ chối cấp lưu trú. Nguyên nhân bị từ chối cấp lưu trú do một trong các nguyên nhân sau: 

 Những trường đại học tại Úc có số học sinh bỏ học, phạm tội, cư trú bất hợp pháp trên 10 người sẽ bị 
duyệt xét nghiêm ngặt nếu có quá 40 học sinh bỏ trốn. nêú bị phát giác 
bao che cho học sinh làm quá giờ, kê khai không trung thực số giờ tới lớp 
của du học sinh sẽ bị đưa vào sổ đen.  
 

 Những Đơn vị tư vấn du học tại Việt Nam có số học sinh bỏ trốn nhiều thì 
hồ sơ của du học sinh sau này bị xét duyệt gắt gao. Hồ sơ du sinh của 
nhiều đơn vị tư vấn đã bị loại 100% năm 2019. Những Đơn vị tư vấn gian 
dối hồ sơ, làm giả tài liệu cũng bị đưa vào danh sách đen của Cục lưu trú 
Úc. 

 Hồ sơ của du học sinh không đầy đủ, nội dung các tài liệu không thống nhất, dịch không chính xác, văn 
phong, chữ nghĩa ngây ngô, không đúng cấu trúc văn chương soạn thảo trong văn bản tiếng Úc”sẽ bị 
loại. 

 Học sinh có học lực yếu, hạnh kiểm trung bình, số ngày nghỉ học ghi trong học bạ nhiều hơn 15 ngày 
trong 3 năm học cấp 3, học sinh đã đi tu nghiệp (thực tập sinh) nhưng bỏ về nửa chừng, thực tập sinh 
về nước chưa được 1 năm, học sinh đã tốt nghiệp các trường PTTH, Cao đẳng, Đại học và ngừng việc 
học trên 3 năm, học sinh quá 30 tuổi… đều có thể bị từ chối cấp lưu trú. 

 Khi Cục lưu trú Úc gọi điện thoại mà học sinh và người bảo lãnh không trả lời, hoặc trả lời không được, 
hoặc trả lời không thống nhất với hồ sơ đã nộp cho Cục lưu trú Úc thì sẽ dễ dàng bị từ chối cấp lưu trú. 

 Du học sinh xuất thân từ những địa phương có nhiều người đang phạm tội hoặc đang cư trú bất hợp 
pháp tại Úc sẽ gặp khó khăn khi xét cấp lưu trú 

 
Kể từ năm 2019 trở đi du học sinh Việt có thể rất khó sang Úc Học hành. Đó là do hậu quả của các người 
đi trước, Bộ tư pháp Úc trong năm 2019 sẽ đóng 50% trường dạy tiếng Anh và sẽ xét chặt chẽ hồ sơ của du 
học sinh Việt  
 
Vì Lý Do Gì? 
Gần đây cục điều tra sự kiện của Úc đã chính thức thống kê 2 năm gần đây tình trạng trộm cắp trên cả nước 
Úc đã tăng vọt, dẫn đầu là các du học sinh Việt. Đối với đa số người Việt đi du học chỉ là một hình thức 
sang Úc vừa đi làm vừa đi học, có nhiều người sang Úc đi làm là chính. Thực tế hiện nay chi phí để đi 
được khoảng 200 triệu, tùy theo trường, tùy khu vực. 

 Sinh viên có thể cùng với việc học, đi làm thêm 28 giờ trong tuần nhưng hầu hết du học sinh Việt 
đều làm quá 28h/tuần, điều này vi phạm luật của Úc, 

 Trong các ngày nghỉ, kỳ nghỉ lễ, Tết, học viên được phép làm thêm tới 40 giờ /tuần, với số giờ làm này 
thì thu nhập khoảng gần 40 triệu đồng. Với số giờ làm thêm này sẽ giúp đủ để chi trả tiền ăn ở và đóng 
học phí ngoài ra còn có thể tiết kiệm gửi về cho gia đình. 

 Khi tốt nghiệp các sinh viên có thể ở lại Úc làm việc hoặc có thể học cao hơn Nếu đi làm tại Úc và 
đóng thuế từ 5 năm trở lên, sẽ có cơ hội được cấp visa vĩnh viễn và ở lại Úc. 

 
Do đó rất nhiều người tìm đủ mọi cách để sang Úc du học. Và rất nhiều người sang du học nhưng chỉ chú tâm 
vào làm việc, trộm, cướp … Chính phủ Úc bắt đầu kiểm soát người Việt học tại Úc mà đi làm việc. Đồng thời 
thắt chặt hơn việc xét hồ sơ xin visa để đi du học tại Úc. 
 
 


