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Chính phủ Anh phác thảo chương trình cải tổ đối với hệ
thống thị thực du học sinh
Anh Quốc là nước có uy tín trên toàn cầu về chất lượng giáo dục đối với sinh viên quốc tế. Nước
Anh luôn là điểm đến và là sự lựa chọn cho rất nhiều người có nhu cầu học tập tại nước ngoài.
Vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ Anh đã tiến hành một cuộc điều tra về những cải cách
trong hệ thống nhập cư theo diện sinh viên. Ngày hôm nay, Bộ Nội vụ Anh đã trình lên Nghị
viện Anh kết quả của cuộc điều tra lấy ý kiến này.

Kết quả này cho thấy cách tiếp cận mới, không chỉ giảm thiểu việc lạm dụng hệ thống nhập cư
theo diện sinh viên mà còn bảo vệ và xây dựng uy tín trên toàn cầu của nước Anh với vai trò là
nước cung cấp hệ thống giáo dục chất lượng cao

Thư ký Bộ Nội vụ Anh Theresa May nói:

"Sinh viên quốc tế không chỉ đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Anh mà còn giúp
kiến tạo một hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới"

"Mục tiêu của chúng tôi không phải cản trở các sinh viên chính thống đến học tập tại Anh mà là
loại trừ việc lạm dụng hệ thống nhập cư và bảo vệ họ khỏi những ảnh hưởng từ các trường có
chất lượng kém"

"Hệ thống mới được thiết lập là để đảm bảo việc sinh viên sống tại Anh trong một thời gian nhất
định, để học mà không phải làm việc và đóng góp tích cực cho nước Anh trong thời gian họ lưu
trú tại đây"

Những thay đổi chính bao gồm:
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- Từ tháng 4 năm 2012, tất cả các tổ chức giáo dục tại Anh muốn bảo lãnh cho sinh viên đều
phải có Giấy chứng nhận người bảo lãnh tin cậy và được đề đạt là tổ chức uy tín bởi cơ quan
giám định giáo dục tại Anh vào cuối năm 2012. Việc này sẽ giúp cho các trường đại học, trường
công lập và các tổ chức giáo dục tư thục trở nên uy tín hơn trong hệ thống thị thực du học sinh
mới sửa đổi. Điều này cũng có nghĩa là Anh quốc có thể tiếp tục thu hút các sinh viên Quốc tế
chất lượng cao.

- Để đảm bảo Anh quốc chỉ tiếp nhận các sinh viên có năng lực và các sinh viên này sẽ trở
thành một phần của cộng đồng, khả năng nói tiếng Anh của sinh viên là thiết yếu. Những sinh
viên muốn học tập tại Anh ở trình độ trước Đại học cần có khả năng tiếng Anh ở trình độ B2
theo tiêu chuẩn Châu Âu.

- Sinh viên tại các trường đại học và trường cao đẳng công lập sẽ tiếp tục có quyền làm việc
tại Anh trong thời gian học tập trong khi các sinh viên khác sẽ không có quyền làm việc. Chúng
tôi sẽ thắt chặt việc cho phép sinh viên học các khóa ngoài đại học được phép làm việc tại Anh;

- Cán bộ của Cục biên phòng Anh sẽ có quyền từ chối cấp thị thực cho những sinh viên
không nói được tiếng Anh nếu không có trợ giúp của phiên dịch viên. Những sinh viên này rõ
ràng không thỏa mãn điều kiện về năng lực tiếng Anh tối thiểu.

- Riêng sinh viên học sau đại học và sinh viên theo diện học bổng Chính phủ sẽ có quyền bảo
lãnh cho người phụ thuộc sang sống tại Anh.

- Chúng tôi sẽ giới hạn thời gian cấp thị thực cho sinh viên học các khóa dưới đại học là 3
năm và 5 năm đối với các khóa học cao hơn.

- Nhằm công nhận những đóng góp quan trọng của sinh viên đối với nền kinh tế Anh, chúng
tôi vẫn cho phép sinh viên Quốc tế đã tốt nghiệp có thể ở lại Anh làm việc theo diện người lao
động có trình độ cao T2. Việc này đảm bảo cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp có cơ hội làm các
công việc có giá trị đối với nền kinh tế Anh cũng như đối với bản thân họ hoặc lựa chọn về nước
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Đại Sứ Anh Tiến sỹ Antony Stokes nói:

"Chúng tôi đánh giá cao hàng ngàn sinh viên Việt Nam đến Anh học tập mỗi năm. Ngoài khả
năng tự phát triển năng lực, những sinh viên này đã đóng góp một phần quan trọng vào đời
sống giáo dục của Anh. Những thay đổi này nhằm đẩy lùi việc lạm dụng hệ thống thị thực Anh
và đảm bảo cho các sinh viên Quốc tế được hưởng một nền giáo dục tốt nhất.

Nhằm công nhận giá trị to lớn này, Anh quốc sẽ có thay đổi quan trọng đối với các sinh viên
theo học các khóa ở trình độ đại học và trên đại học. Tuy nhiên vẫn có cơ hội cho sinh viên
muốn tiếp tục ở lại Anh để làm việc theo diện người lao động có trình độ cao".

Để biêt thêm thông tin chi tiết về những thay đổi này, xin mời truy cập trang web www.ukba.ho
meoffice.gov.uk
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