Thời hạn thi hành chế độ tự nguyện hồi hương cho những ngừoi cư trú bất hợp pháp

2018. 10. 1. ~ 2019. 3. 31.
01

Chính phủ sẽ truy bắt và xử phạt nặng
khi sử dụng lao động bất hợp pháp trong
ngành xây dựng và các công việc chiếm
cơ hội việc làm của người Hàn, những
công việc gây ảnh hưởng xấu đến thuần
phong mỹ tục như Kinh doanh giải trí
không lành mạnh, kinh doanh massage.
Đồng thời sẽ tiến hành kế hoạch xử phạt, đình chỉ
kinh doanh đối với những “trung tâm giới thiệu việc
làm” cung cấp việc làm cho người nước ngoài không
thể làm việc như trường hợp phía trên.

Điện thoại đến số 1345 để được
tư vấn và biết thêm chi tiết.
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Nếu như bị phát hiện làm việc bất hợp
pháp trong ngành xây dựng sẽ bị trục
xuất ngay cho dù vẫn còn thời hạn cư
trú.( áp dụng với cả những trường hợp vi
phạm lần đầu)
Trường hợp du học sinh, gia đình của người kết hôn
nhập cư, kiều bào ở nước ngoài cũng sẽ bị xử lý tương
tự nếu làm những công việc bất hợp pháp được nêu
ở phía trên. Dù chỉ bị phát hiện 1 lần vẫn bị trục xuất
ngay.

Ngăn ngừa sử dụng
lao động người nước
ngoài cư trú bất hợp
pháp và hướng dẫn
đăng kí tự nguyện xuất
cảnh
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Nếu không tự nguyện hồi hương (tự
nguyện xuất cảnh) mà bị phát hiện trong
lúc truy bắt thì người nước ngoài đó
không những bị trục xuất mà còn bị liệt
kê vào danh sách để thông báo cho chính
phủ nước nhà.
Những trường hợp tự nguyện hồi hương sẽ không bị
liệt kê vào danh sách.

cảnh về phạm pháp và cư trú bất
hợp pháp

1588-7191
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Thi hành chế độ đặc biệt cho người cư
trú bất hợp pháp khi tự nguyện hồi
hương trong thời gian từ ngày 01. 10.
2018 ~ 31. 03. 2019.
Không liên quan đến thời gian cư trú bất hợp pháp
nếu như tự nguyện hồi hương trong thời gian nêu ở
trên thì sẽ được đình hoãn việc hạn chế nhập cảnh.
(bao gồm cả kiều bào sống không đúng danh tính)
Tuy nhiên những trường hợp bị phát hiện trong lúc
truy bắt, sẽ bị hạn chế nhập cảnh tối đa 10 năm và có
thể bị thông báo danh sách về cho chính phủ nước
nhà.

Nếu phát hiện người nước ngoài cư trú
bất hợp pháp xin hãy gọi điện và khai
báo cho văn phòng xuất nhập
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