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Cơ chế xử lý của chuyên án “mở rộng tự động báo án” (1.1.2019-30.6.2019)( bảng tóm tắt) 

Đối tượng thi hành 

Hạng mục 
Di công bỏ trốn Di công không bỏ trốn 

Tự báo án 

(1.1.2019-

30.6.2019) 

● Giam giữ hay không： Miễn 

giam 

● Quá hạn nộp phạt： Xử phạt 

2,000 Đài tệ 

● Thời gian cấm nhập cảnh： 

□ Quá hạn “dưới 3 năm” thì 

được “miễn” thời gian cấm 

nhập cảnh. 

□ Quá hạn “3 năm trở lên”, 

“giảm 1/2” thời gian cấm nhập 

cảnh. 

□ Quá hạn “3 năm trở lên” 

nhưng nếu “tố giác chủ thuê 

hoặc môi giới”, điều này thông 

qua điều tra xác minh là có thật 

đồng thời sự việc này sẽ được 

● Giam giữ hay không： Miễn giam 

● Quá hạn nộp phạt： Xử phạt 2,000 Đài tệ 

● Thời gian cấm nhập cảnh (Không được cấp phép)： 

□ Quá hạn “dưới 1 năm” thì được “miễn” thời gian cấm nhập cảnh 

(Không được cấp phép). 

□ Quá hạn “trên 1 năm và dưới 3 năm”, “giảm 1/2” thời gian cấm 

nhập cảnh (Không được cấp phép). Nhưng “tố giác chủ thuê hoặc 

môi giới”, điều này thông qua điều tra xác minh là có thật đồng 

thời sự việc này sẽ được “chuyển đến cơ quan của Cục lao động 

chứng thực”, anh (chị) sẽ được miễn lệnh cấm nhập cảnh (Không 

được cấp phép). 

□ Quá hạn “3 năm trở lên”, “giảm 1/3” thời gian cấm nhập cảnh 

(Không được cấp phép). Nhưng “tố giác chủ thuê hoặc môi giới”, 

điều này thông qua điều tra xác minh là có thật đồng thời sự việc 

này sẽ được “chuyển đến cơ quan của Cục lao động chứng thực”, 

anh (chị) sẽ được “giảm 1/2” lệnh cấm nhập cảnh (Không được cấp 
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“chuyển đến cơ quan của Cục 

lao động chứng thực”, anh 

(chị) sẽ được miễn lệnh cấm 

nhập cảnh. 

phép). 

Trường hợp bị 

bắt 

(1.2.2019-

30.6.2019) 

● Phạt tù： Tạm giam theo quy 

định 

● Quá hạn nộp phạt： Xử phạt 

10,000 Đài tệ 

● Thời gian cấm nhập cảnh： Gia 

tăng cấm nhập cảnh trong 8 năm 

● Phạt tù： Tạm giam theo quy định 

● Quá hạn nộp phạt： 

□  “Đơn thuần quá hạn“ thì dựa theo quy định mức phạt hiện hành 

nộp phạt. 

□ Trường hợp “Quá hạn cư trú, đồng thời từng bị bắt do làm việc phi 

pháp“, tiền phạt gia tăng là 10,000 Đài tệ. 

● Thời gian cấm nhập cảnh (Không được cấp phép)： 

□  “Đơn thuần quá hạn“ thì cấm nhập cảnh theo quy định hiện hành. 

□  “Quá hạn cư trú, đồng thời bị bắt do làm việc phi pháp“ thì bị 

cấm nhập cảnh trong kỳ hạn dài nhất, đồng thời gia tăng niên hạn 

(số năm) cấm nhập cảnh đối với trường hợp làm việc bất hợp pháp. 

 


