
Bộ Tư Pháp tập trung điều hành thời gian khai báo nhằm bắt giữ những người môi giới thúc 
đẩy cho người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp, làm việc bất hợp pháp, xin đăng ký làm 
tị nạn một cách giả dối vv làm cho trật tự xã hội trở lên hỗn loạn. Nếu bạn là người bị thiệt 
hại do người môi giới hoặc nếu bạn biết người môi giới thì xin hãy tích cực khai báo.

Tập trung điều hành thời gian 
khai báo về người môi giới cho
người nước ngoài nhập cảnh làm việc bất hợp 
pháp.

 Bảo hộ cho người khai báo

 •    Đảm bảo nghiêm ngặt về bí mật và tính 
ẩn danh của người khai báo.

 •    Vẫn đảm bảo nghiêm ngặt về bí mật và tính 
ẩn danh cho dù người khai báo là người nưới 
ngoài cư trú bất hợp pháp khi khai báo người 
môi giới

 Thời gian khai báo

  1/2 ~ 31/3/2019 (trong 2 tháng)

 Đối tương khai báo

 •  Người môi giới nhập cảnh bất hợp pháp
 •  Người môi giới làm việc bất hợp pháp
 •  Người môi giới giúp đăng ký làm tị nạn 

một cách giả dối

 Phương pháp khai báo
   Người khai báo có thể khai báo bằng cách 

đến trực tiếp khoa điều tra của tất cả các 
văn phòng quản lí xuất nhập cảnh trên toàn 
quốc để khai báo hoặc gọi điện vào số điện 
thoại ở dưới hoặc khai báo qua thư điện tử 
hoặc bằng cách gửi thư. 

 •    Địa chỉ thư điện tử  
       ssiu@korea.kr(Đội điều tra đặc biệt Seoul)      
       busansiu@korea.kr(Đội điều tra đặc biệt Pusan)

     •    Số điện thoại
     1588-7191 (trên toàn quốc bất cứ ở khu vực nào) ,
     người nước ngoài hãy gọi vào số 1345. 

     •    Đến trực tiếp
           khoa điều tra của tất cả các văn phòng xuất nhập 

cảnh trên toàn quốc.

     •    Địa chỉ hòm thư
         Đội điều tra đặc biệt Seoul

53, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Ko-
rea 3rd floor Bộ Tư Pháp văn phòng xuất nhập 
cảnh Seoul

         Đội điều tra đặc biệt Pusan
206, Chungjang-daero, Dong-gu, Busan, Repub-
lic of Korea 3rd floor Bộ Tư Pháp văn phòng xuất 
nhập cảnh Pusan

2019. 2. 1. ~ 3. 31.


