
Các câu hỏi cho người dân tra cứu 
 

1. Vào ngày 25 tháng 02 năm 2018, tôi hủy bỏ “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” 

với người giúp việc Việt Nam nhà tôi, sau đó người giúp việc Việt Nam này thì về Việt Nam, sau 

ngày tôi muốn mời lại người giúp việc này, xin hỏi người giúp việc này có cần đệ trình lại “giấy xác 

nhận không có tiền án tiền sự” mà do các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp không? 

 

Trả lời: Người giúp việc Việt Nam không cần đệ trình “giấy xác nhận không có tiền án tiền sự” trong 

trường hợp lại xin giấy phép trong vòng 06 tháng kể từ khi ngày tự hủy bỏ “giấy phép ở lại của người 

làm thuê phi cư dân Macau”. Đối với câu hỏi này, nếu đệ trình đơn xin vào hoặc sau ngày 26 tháng 08 

năm 2018, thì thời hạn từ hủy bỏ “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” đến lại được 

mời thì đã quá 06 tháng, tức là không phù hợp với trường hợp không cần đệ trình “giấy xác nhận không 

có tiền án tiền sự”. Cho nên khi đệ trình đơn xin “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau”, 

phải đệ trình bản chính “giấy xác nhận không có tiền án tiền sự” mà do các co quan có thẩm quyền Việt 

Nam cấp. (Các yêu cầu về thời hạn và chứng nhận của giấy xác nhận hữu quan nêu tại<Tiêu chuẩn nhận 

các giấy tờ xác nhận>) 

 

 

2. Tôi định mời một người làm thuê phi cư dân Macau, xin hỏi có cần đệ trình “giấy xác nhận không 

có tiền án tiền sự” không? 

 

Trả lời: Theo quy định hiện nay, từ ngày 01 tháng 02 năm 2018, công dân Việt Nam phải đệ trình “giấy 

xác nhận không có tiền án tiền sự” trong trường hợp lần đầu tiên xin hoặc qua một thời hạn nhất định xin 

lại “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau”. Thông thường các đối tượng với quốc tịch 

khác thì không cần đệ trình. Nhưng trong trường hợp đặc biệt, theo quy định của khoản 02 điều 08 pháp 

quy hành chính số 8/2010, Cục Cảnh sát An ninh Công cộng có quyền yêu cầu các đối tượng với quốc 

tịch khác đệ trình “giấy xác nhận không có tiền án tiền sự”. 

 

 

3. Tôi và vợ tôi đều là người làm thuê phi cư dân Macau đang làm tại Macau, nhưng vợ tôi quyết 

định hủy bỏ “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” của mình và muốn xin “giấy 

phép ở lại đặc biệt cho người nhà của người làm thuê phi cư dân Macau” theo tôi sống ở Macau. 

Xin hỏi khi làm thủ tục xin “giấy phép ở lại đặc biệt” có cần đệ trình giấy xác nhận không có tiền 

án tiền sự mà do các cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp không? 

 

Trả lời: Không cần, bởi vì biện pháp hữu quan chỉ áp dụng với các công dân Việt Nam xin “giấy phép ở 

lại của người làm thuê phi cư dân Macau”. Nhưng theo quy định của điều 88 bộ Luật thủ tục hành chính, 

Cục Cảnh sát An ninh Công cộng có quyền yêu cầu người xin “giấy phép ở lại đặc biệt cho người nhà 

của người làm thuê phi cư dân Macau” đệ trình “giấy xác nhận không có tiền án tiền sự” mà do nước 

mình cấp. 

 

 

 



4. Xin hỏi thông qua những cách nào có thể biết được người giúp việc mà nhà mình muốn mời có cần 

đệ trình “giấy xác nhận không có tiền án tiền sự” mà do các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp 

hay không? 

 

Trả lời: Các công dân Việt Nam đã từng được cấp “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” 

có thể đăng nhập “hệ thống tra cứu giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” tra cứu thời 

gian hủy bỏ “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” lần cách đây gần nhất, nếu trong 

trường hợp xin lại “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau” trong vòng 06 tháng kể từ khi 

ngày tự hủy bỏ “giấy phép ở lại của người làm thuê phi cư dân Macau ”, thì không cần đệ trình “giấy xác 

nhận không có tiền án tiền sự”. 
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Các câu hỏi về 

《《《《Luật tuyển dụng người làm thuê vùng khác》》》》được sửa đổi 

 

1. Luật số 10/2020《《《《Sửa đổi Luật số 21/2009〈〈〈〈Luật tuyển dụng người làm thuê vùng khác〉》〉》〉》〉》đã 

có hiệu lực vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, thế thì những người xin việc trước khi luật này có 

hiệu lực có phải là cũng cần mang “bằng chứng nhập cảnh với mục tích làm việc”(sau đây 

viết tắt là “bằng chứng nhập cảnh”) mới được nhập cảnh vào Macau làm việc hay không?  

Sau khi《Luật tuyển dụng người làm thuê vùng khác》được sửa đổi có hiệu lực, người làm thuê 

được tiếp nhận phải mang “bằng chứng nhập cảnh” nhập cảnh Macau rồi mới được cấp “giấy phép 

ở lại tạm thời dành cho người làm thuê”. Trước khi ngày có hiệu lực của《Luật tuyển dụng người 

làm thuê vùng khác》sửa đổi tức là ngày 5 tháng 10, những người làm thuê đã được tiếp nhận và đã 

ở Macau, vẫn có thể trực tiếp sang Phòng người làm thuê vùng khác Sở quản lý công việc cư trú và 

ở lại Cục cảnh sát trị an làm “giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê” . 

 

2. Để được cấp “giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê”,những người làm thuê phi 

chuyên nghiệp đại lục Trung Quốc có cần mang “bằng chứng nhập cảnh” và nhập cảnh 

Macau từ vùng khác không?  

Đúng. Người làm thuê đại lục Trung Quốc phải mang “Giấy thông hành đi lại Hong Kong Macau”、

“visa ở lại(D)” do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đại lục Trung Quốc cấp và “bằng chứng nhập 

cảnh” do Cục cảnh sát trị an cấp nhập cảnh để phân biệt mục đích nhập cảnh của họ là làm việc,và 

sẽ được cấp “giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê” tại trạm xuất nhập cảnh Macau. 

 

3. Về thủ tục nhập cảnh của những người dân nước Băng-la-đét、、、、Nê-pan、、、、Ni-giê-ri-a、、、、Pa-ki-xtan 

Sri Lanka và Việt Nam phải có visa nhập cảnh trước có gì thay đổi không? 

Hầu như không thây đổi gì. Để xin “giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê”, Những 

người dân 6 nước nêu trên phải mang “bằng chứng nhập cảnh”, ngoài ra còn phải có visa trước 

mới được nhập cảnh Macau. 

 

4. Những người Việt Nam đang ở Macau(bao gồm những người làm thuê sắp kết thúc hợp đồng 

lao động) có phải là nhất định phải về nước xin “bằng chứng nhập cảnh” và làm visa mới 

được làm việc tại Macau hay không? 

Những người vùng khác làm việc làm thuộc loại phi chuyên nghiệp hoặc giúp việc gia đình, phải 

có “bằng chứng nhập cảnh” và nhập cảnh Macau từ vùng khác mới được cấp “giấy phép ở lại tạm 

thời dành cho người làm thuê”. Ngoài ra, khi những người vùng khác nhập cảnh Macau vẫn phải 

tuân thủ các chế độ pháp luật xuất nhập cảnh đang thi hành, người dân của các nước phải xin visa 

trước(ví dụ Việt Nam) còn phải xin được visa trước mới được nhập cảnh Macau. 
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5. Những người vùng khác mang “bằng chứng nhập cảnh” muốn nhập cảnh Macau bằng cách 

du khách(hoặc chủ chưa sắp đặt việc làm), có được cấp thời hạn ở lại của du khách không(ví 

dụ cư dân Hong Kong có thời hạn ở lại một năm)? 

Thông thường, những người vùng khác một khi được chủ Macau tuyển dụng nhận thuê và được 

cấp“bằng chứng nhập cảnh”, thì sẽ được cấp ngay“giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm 

thuê” khi nhập cảnh Macau. 

 

6. Những người vùng khác có “bằng chứng nhập cảnh” có phải là trăm phần trăm được nhập 

cảnh Macau làm việc? 

Sau khi《Luật tuyển dụng người làm thuê vùng khác》được sửa đổi có hiểu lực, khi nhập cảnh 

những người vùng khác vẫn phải tuân thủ các chế độ pháp luật xuất nhập cảnh đang thi hành. Như 

vậy, cho dù đã có“bằng chứng nhập cảnh”, những người liên quan cũng có khả năng bị từ chối 

nhập cảnh Macau nếu thuộc các trường hợp do pháp luật quy định. 

 

7. Sau khi được cấp “giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê”, có thể xuất nhập cảnh 

nhiều lần trong thời hạn không? Những người làm thuê nước ngoại có thể sử dụng lối xuất 

nhập cảnh tự động không? 

Những người có“giấy phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê” có thể xuất nhập cảnh nhiều 

lần trong thời hạn, ngoài ra, những người làm thuê nước ngoài sau khi được cấp “giấy chứng nhận 

dành cho người làm thuê vùng khác(thẻ xanh)” mới có thể đăng ký sử dụng lối xuất nhập cảnh tự 

động. 

 

8. Nếu chính sách phòng dịch của Macau hiện nay không có thay đổi, trừ“bằng chứng nhập 

cảnh”, những người vùng khác còn phải chú ý gì? 

Tăng thêm biện pháp “bằng chứng nhập cảnh” không ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách 

phòng dịch của đặc khu Macau, cho nên những người muốn sang Macau làm việc phải lưu ý các 

thông báo về chính sách phòng dịch. Theo chính sách phòng dịch hiện nay, khi nhập cảnh Macau 

những người quốc dân/cư dân của các nước/khu vực khác nhau, chính sách phòng dịch cần phải 

tuân theo cũng khác nhau. 

 

9. Những người vùng khác có “bằng chứng nhập cảnh” nếu sử dụng giấy tờ du lịch mà không 

giống vời giấy tờ du lịch đã ghi trên“bằng chứng nhập cảnh”, thì có bị tự chối nhập cảnh 

không? 

Những người vùng khác có “bằng chứng nhập cảnh” nếu đã thay mới giấy tờ du lịch trước khi 

nhập cảnh, thì phải thông báo ngay cho Phòng người làm thuê vùng khác Sở quan lý công việc cư 

trú và ở lại Cục cảnh sát trị an, để cập nhật tài liều. Nếu không, thì sẽ bị coi là du khách bình 

thường khi mang“bằng chứng nhập cảnh” này nhập cảnh Macau. 
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10. Sau khi những người vùng khác mang “bằng chứng nhập cảnh” nhập cảnh Macau, nếu“giấy 

phép ở lại tạm thời dành cho người làm thuê” bị hủy bỏ hoặc hết hạn, thì người làm thuê này 

có cần “qua sông lạnh” không? (“qua sông lạnh”có nghĩa là 6 tháng không được làm việc tại 

Macau hoặc chỉ có thể làm những việc làm về nghề nghiệp giống nhau với việc làm trước) 

Những người vùng khác bất cứ mang quốc tịch Trung Quốc hay nước ngoài, sau khi mang“bằng 

chứng nhập cảnh” nhập cảnh Macau, đều sẽ được cấp “giấy phép ở lại tạm thời dành cho người 

làm thuê”, từ đó quan hệ lao động giữa chủ và người làm thuê cũng được thiết lập ngay. Nếu “giấy 

phép ở lại” bị hủy bỏ hoặc hết hạn, thì áp dụng quy định Điều 4 của《Luật tuyển dụng người làm 

thuê vùng khác》được sửa đổi. 

 

 

 


