
www.make-it-in-germany.com 1 / 3

Luật nhập cư nhân lực lao động chuyên nghề 
Tổng quát

www.make-it-in-germany.com/en/visa/skilled-immigration-act

Thông qua Luật nhập cư nhân lực lao động chuyên 
nghề các nhân lực lao động chuyên nghề có đào tạo 
nghề, không học vị có thể nhập cư vào Đức vì mục 
đích công việc dễ dàng hơn. Các quy định đã có đối 
với nhân lực lao động chuyên nghề có bằng tốt nghiệp 
đại học sẽ được áp dụng tiếp và từng phần tiếp tục 
thuận lợi hóa hơn.

Điều gì thay đổi với Luật nhập cư nhân lực 
lao động chuyên nghề?

Với Luật nhập cư nhân lực lao động chuyên nghề  thì 
khuôn khổ cho việc nhập cư của nhân lực lao động 
đào tạo chuyên nghề từ các nước ngoài khối Liên 
minh châu Âu vào Đức sẽ được mở rộng. Tại đây Bạn 
tìm thấy những đổi mới cơ bản:

Nhân lực lao động chuyên nghề: 

•  Định nghĩa nhân lực lao động chuyên nghề:  
Nhân lực lao động chuyên nghề là những người có 
bằng tốt nghiệp đại học hoặc đào tạo chuyên nghề 
với thời gian đào tạo tối thiểu hai năm. Điều kiện 
tiên quyết cho cả hai nhóm là bằng cấp đào tạo 
nước ngoài của họ được công nhận bởi cơ quan có 
thẩm quyền ở Đức.

•  Gia nhập thị trường lao động: Việc tham gia vào  
thị trường lao động được đơn giản hóa:  
Nhân lực lao động đào tạo chuyên nghề phải trình 
được một hợp đồng lao động hoặc một lời mời chỗ 
làm việc cụ thể và trình độ chuyên môn được công 
nhận tại Đức. Điều vẫn thường nêu là Kiểm tra ưu 
tiên của Sở lao động (BA) được bãi bỏ. Điều này có 
nghĩa là không còn phải kiểm tra xem, liệu có một 
ứng viên từ Đức hay từ khối liên minh châu Âu cùng 
ứng tuyển công việc cụ thể này hay không. Vẫn tiếp 

tục tồn tại việc sở lao động tiến hành xét kiểm tra 
các điều kiện làm việc. 

•  Cơ hội việc làm: 
Một nhân lực lao động chuyên nghề có thể làm một 
công việc mà họ có năng lực với việc này qua trình 
độ chuyên môn đã đạt được. Điều này có nghĩa 
là họ có khả năng được làm việc trong các ngành 
nghề tương tự. Ngoài ra, các nhân lực lao động 
chuyên nghề được đào tạo có học vị có thể làm 
không chỉ những công việc với điều kiện phải có 
bằng tốt nghiệp đại học. Họ cũng có thể làm việc 
trong các ngành nghề đào tạo khác có liên quan và 
là  điều kiện cơ bản cho đào tạo nghề, không học vị. 
Tại đây loại trừ Trợ giúp viên và thực tập sinh, trong 
mọi trường hợp nhất thiết phải liên quan đến một 
công việc chuyên nghiệp. Thẻ xanh Liên minh châu 
Âu luôn yêu cầu một công việc phù hợp với trình độ 
đào tạo chuyên môn, thông thường với điều kiện có 
một bằng cấp học vị.

•  Nhân lực lao động chuyên nghiệp  
có đào tạo nghề:  
Công việc của các nhân lực lao động chuyên nghiệp 
có đào tạo nghề, tức là đào tạo không học vị, không 
còn bị giới hạn trong các ngành nghề thiếu hụt 
lao động. Với chứng chỉ đào tạo nghề được công 
nhận ở Đức, giấy phép cư trú để làm một công việc 
chuyên nghiệp cũng cho phép các nhân lực lao 
động chuyên nghề tiếp cận với tất cả các ngành 
nghề mà họ có năng lực qua trình độ chuyên môn 
của mình.

•  Nhập cảnh để tìm việc:  
Các nhân lực lao động chuyên nghiệp có đào tạo 
chuyên nghề cũng được phép nhập cảnh để tìm 
việc. Họ sẽ nhận được giấy phép cư trú tới sáu 
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tháng. Điều kiện tiên quyết là trình độ chuyên môn 
ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền Đức 
công nhận, chi phí sinh hoạt cho thời gian cư trú 
được đảm bảo và các kỹ năng tiếng Đức tương ứng 
cho công việc dự định đã có sẵn. Theo quy định, 
yêu cầu kỹ năng tiếng Đức tối thiểu ở trình độ B1 
của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu. 
Trong thời gian cư trú để tìm việc có thể làm thử 
một công việc lên đến tối đa mười giờ/ một tuần. 
Qua đó các chủ lao động và các nhân lực lao động 
chuyên nghề nước ngoài có thể kiểm tra xem họ 
có phù hợp với nhau hay không. Công việc thử 
việc cũng được phép đối với các nhân lực lao động 
chuyên nghề đào tạo học vị được công nhận, những 
người từ trước đến nay cũng được phép nhập cảnh 
tối đa sáu tháng để tìm việc.

•  Cư trú để thực hiện các biện pháp  
bồi dưỡng trình độ:  
Các khả năng cư trú để bồi dưỡng trình độ ở Đức 
sẽ được mở rộng. Điều kiện cơ bản cho điều này 
là một quy trình công nhận từ nước ngoài đã được 
thực hiện tại cơ quan có thẩm quyển ở Đức, trong 
đó xác định sự thiếu hụt của trình độ chuyên môn 
nước ngoài đã đạt được so với đào tạo của Đức 
(Quyết định công nhận). Điều kiện khác để cấp thị 
thực tiến hành bồi dưỡng trình độ là kỹ năng tiếng 
Đức tương ứng với các biện pháp bồi dưỡng trình 
độ. Đây là trình độ tiếng Đức tối thiểu phù hợp theo 
quy định (tương ứng với trình độ ngôn ngữ A2). 
Giấy phép cư trú 18 tháng nay có thể được gia hạn 
thêm sáu tháng lên thời hạn tối đa hai năm vì mục 
đích này. Sau khi hết thời hạn tối đa của giấy phép 
cư trú này, có thể được cấp một giấy phép cư trú 
cho mục đích đào tạo, nghiên cứu đại học hoặc cho 
một công việc.

•  Giấy phép cư trú vô thời hạn cho các nhân lực 
lao động chuyên nghề từ nước ngoài:  
Các nhân lực lao động chuyên nghề nước ngoài có 
thể nhận được giấy phép cư trú vô thời hạn ở Đức 
chỉ sau bốn năm (trước đó là năm năm). 

Học sinh học nghề và Sinh viên:

•  Nhập cảnh để tìm chỗ đào tạo: Những người 
quan tâm hướng học đại học đã có thể nhập cảnh 

để tìm chỗ nghiên cứu. Theo quy định mới, những 
người quan tâm đến đào tạo nghề cũng có thể nhập 
cảnh để tìm chỗ đào tạo nghề. Điều kiện đòi hỏi 
khả năng tiếng Đức trình độ B2, bằng tốt nghiệp từ 
trường Đức ở nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp phổ 
thông cho phép học lên đại học, tuổi tối đa 25 và 
đảm bảo chi phí sinh hoạt độc lập.

•  Khóa học tiếng Đức để chuẩn bị cho học nghề: 
Giấy phép cư trú để học nghề chuyên nghiệp cho 
phép tham dự một khóa học tiếng Đức hoặc một 
khóa học tiếng Đức liên quan đến công việc để 
chuẩn bị cho việc học nghề.

•  Khả năng chuyển đổi mở rộng cho  
sinh viên quốc tế ở Đức:  
Các sinh viên quốc tế đã có sẵn khả năng thể 
chuyển sang giấy phép cư trú khác ngay cả trước 
khi hoàn thành việc học. Ví dụ, thay vì tiếp tục 
học đại học, họ có thể bắt đầu học nghề và nhận 
được giấy phép cư trú để học nghề. Luật nhập cư 
với nhân lực lao động chuyên nghề mở rộng thêm 
những cơ hội thay đổi này: Trong điều kiện đặc biệt 
và sau khi được Sở lao động thẩm định, một lời mời 
làm việc với tư cách lao động chuyên nghề ngay 
trong thời gian học đại học hoặc cư trú để học nghề 
hoặc nâng cao trình độ sẽ được chấp nhận. Điều 
này đi đôi với việc thay đổi giấy phép cư trú để làm 
việc chuyên nghề.

•  Giấy phép cư trú vô thời hạn cho học sinh tốt 
nghiệp đào tạo nghề tại Đức: 
Học sinh nước ngoài tốt nghiệp đào tạo nghề ở Đức 
theo luật mới có thể nhận được giấy phép cư trú 
vô thời hạn chỉ sau hai năm giống như sinh viên tốt 
nghiệp đại học.

Các công ty:

•  Xúc tiến nhanh thủ tục nhân lực lao động  
chuyên nghề: Chủ lao động với giấy ủy quyền của 
nhân lực lao chuyên nghề có thể xúc tiến nhanh 
một thủ tục nhân lực lao động chuyên nghề với Sở 
Ngoại kiều có thẩm quyền ở Đức, điều này sẽ rút 
ngắn đáng kể thời gian của thủ tục hành chính tới 
khi thị thực được cấp. Các thông tin và các bước 
sau đây rất quan trọng:
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1.  Một thỏa thuận phải được ký kết giữa công ty 
và sở ngoại kiều, bao gồm sự ủy quyền và các 
nghĩa vụ của chủ lao động, nhân lực lao động 
chuyên nghề và các cơ quan tham dự (Sở 
Ngoại kiều, Sở lao động, Cơ quan Công nhận, 
Cơ quan đại diện nước ngoài) cũng như một 
bản mô tả mang nội dung các quy trình, bao 
gồm các bên liên quan và các thời hạn.

2.  Sở Ngoại kiều tư vấn cho chủ lao động, hỗ  
trợ họ thực hiện thủ tục công nhận trình độ 
chuyên môn nước ngoài của nhân lực lao 
động chuyên nghề, xin sự chấp thuận của Sở 
lao động và kiểm tra các điều kiện cấp phép 
theo luật cho người nước ngoài. Các cơ quan 
công nhận và Sở lao động phải ra quyết định 
trong thời hạn nhất định.

3.  Nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng, Sở 
Ngoại kiều sẽ cấp văn bản được gọi là Giấy 
chấp nhận trước cho chủ lao động để chuyển 
tiếp cho nhân lực lao động chuyên nghề. 
Người này tiếp theo sẽ đặt một lịch hẹn diễn 
ra trong vòng 3 tuần, tại Cơ quan đại diện ở 
nước ngoài để xin cấp thị thực. Trong buổi hẹn 
này phải nộp trình bản gốc của Giấy xác nhận 
đã chấp thuận trước cùng các tài liệu cần thiết 
khác cho đơn xin thị thực.

4.  Sau khi nhân lực lao động chuyên nghề đã 
nộp đơn xin thị thực đầy đủ, về nguyên tắc, 
đơn này sẽ được quyết định trong vòng ba 
tuần tiếp theo.

5.  Xúc tiến nhanh thủ tục nhân lực lao động 
chuyên nghề cũng đồng thời bao gồm việc nộp 
đơn xin cấp thị thực cho vợ/chồng và con chưa 
thành niên chưa lập gia đình của nhân lực lao 
động chuyên nghề nếu họ đáp ứng các yêu 
cầu pháp lý để đoàn tụ gia đình.

6.  Lệ phí cho xúc tiến nhanh thủ tục nhân lực lao 
động chuyên nghề tại Sở Ngoại kiều là 411,- 
EURO. Ngoài ra còn có lệ phí thị thực 75,- 
EURO cũng như các lệ phí cho việc công nhận 

trình độ chuyên môn.

Tôi phải làm gì để có thể làm việc với tư 
cách là nhân lực lao động chuyên nghề  
tại Đức? 

•  Công nhận trình độ chuyên môn nước ngoài: 
Điều quan trọng là, trước tiên Bạn phải tiến hành 
để được công nhận trình độ chuyên môn nước 
ngoài của mình. Các thông tin cơ bản về thủ tục 
công nhận và nhập cư vào Đức có thể tìm thấy trên 
đường dây nóng „Làm việc và sinh sống tại Đức“. 
Các thông tin thêm về quy trình này có thể tìm thấy 
trong phần „Công nhận trình độ chuyên môn làm 
việc nước ngoài“.

•  Kỹ năng ngôn ngữ: Kỹ năng ngôn ngữ là đặc biệt 
cần thiết để nhập cảnh tìm nơi đào tạo hoặc tìm một 
công việc với tư cách lao động chuyên nghiệp được 
đào tạo nghề, nhưng cũng để lưu trú thực hiện các 
biện pháp bồi dưỡng trình độ. Thông tin thêm về 
các cơ hội học tập có thể tìm thấy trong lĩnh vực 
„Học tiếng Đức“. 

•  Đối tác liên hệ về thị thực / lưu trú: Nếu bạn vẫn 
ở nước mình, các Cơ quan đại diện ngoại giao Đức 
sẽ có trách nhiệm cấp thị thực cần thiết. Địa chỉ các 
cơ quan Đức lân cận có thể tìm thấy trong phần 
Bản đồ thế giới. Nếu bạn đã sống ở Đức, bạn phải 
liên hệ với Sở Ngoại kiều địa phương khi có câu hỏi 
về thời gian lưu trú và thị thực. Sở Ngoại kiều có 
thẩm quyền có thể tìm thấy tại đây.

 Thông tin thêm về các quy định thị thực hiện hành 
Bạn có thể được tìm thấy trong phần „Thị thực“
của chúng tôi.
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