Ủy ban Kiều vụ đối phó với đại dịch COVID-19 và
hỏi đáp về các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của
du học sinh Hoa kiều
Bản mới：Ngày 08.02.2022
Số
t/t

Câu hỏi

1

Giải đáp

Trung tâm chỉ huy phòng chống
Tình hình

dịch bệnh Trung ương của Đài

kiểm soát

Loan cho hay, từ ngày

biên giới hiện 27/07/2021 tình hình dịch bênh
tại ở Đài

trong nước hạ cấp độ dịch xuống

Loan như thế cấp 2 (màu vàng). Tuy nhiên xét
nào?

đến khả năng nguy cơ bùng phát
dịch trở lại và sự lây lan liên tục
của các biến thể COVID-19 thì
công tác phòng chống dịch trong
nước không được buông lỏng,
nhằm ngăn chặn các ca nhập
cảnh làm tăng gánh nặng cho lực
lượng kiểm dịch và nguồn lực y
tế của nước chúng tôi, các biện
pháp “Quản lý nghiêm ngặt biên
giới” sẽ vẫn được tiếp tục thực
hiện, những người nước ngoài
chưa có thẻ cư trú Đài Loan sẽ bị
tạm hoãn nhập cảnh trừ các
trường hợp khẩn cấp hoặc người

Ghi
chú

theo các dự án hoặc theo từng
trường hợp xem xét nhân đạo
riêng.
Để phối hợp chính sách trên,
Văn phòng KT-VH đại diện tại
nước ngoài sẽ tam dừng việc thụ
lý hồ sơ xin Visa, hiện tại những
người có giấy tờ lưu trú hợp
pháp, người mang thẻ cư trú cũng
sẽ bị tạm hoãn nhập cảnh trong
thời gian này. Đối với những lý
do khẩn cấp hoặc xem xét nhân
đạo như: Dự đám tang, thăm thân
nhân bị bệnh nguy kịch hoặc các
việc quan trọng khác cần phải
đến Đài Loan gấp, sau khi được
sự cho phép đặc biệt của Trung
tâm chỉ huy phòng chống dịch
mới có thể đến Văn phòng đại
diện tại nước ngoài để đăng ký
xin thị thực mang tên “Giấy phép
nhập cảnh đặc biệt”.
Ngoài ra, trong thời gian thực
hiện chính sách “Quản lý
nghiêm ngặt biên giới”, người
nước ngoài mang “Giấy phép
nhập cảnh đặc biệt” bị hết hạn

thì Bộ ngoại giao sẽ thực hiện
điều chỉnh chính sách “Quản lý
nghiêm ngặt biên giới” của
Trung tâm chỉ huy để thực hiện
các biện pháp hỗ trợ có liên
quan.
Các biện pháp trên sẽ được điều
chỉnh kịp thời phù hợp với chính
sách của Trung tâm chỉ huy
phòng chống dịch bệnh trong và
ngoài nước và phòng chống dịch
cộng đồng.
Các quy định có liên quan xin
hãy tham khảo thông báo của
Trung tâm kiểm soát và phòng
chống dịch bệnh của Bộ y tế:
https://www.cdc.gov.tw/Category
/MPage/6FjI4ZjqgAoROBmGA9
W0_A
Ngày 23/08/2011, Bộ Giáo dục
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Du học sinh

đã ban hành công văn Tai Jiao

Hoa kiều có

Gao Tong số 1100113799 chỉ

trở lại Đài

đạo cho các trường nghề Công

Loan học

lập và Dân lập về việc mở lại thụ

được không? lý hồ sơ nhập cảnh cho học sinh
du học và học sinh nhận học

Bổng tiếng Hoa tại nước ngoài.
Chi tiết các quy định như sau:
I. Trước khi nhập cảnh：
1. Học sinh mới và học sinh
chưa có giấy tờ có hiệu
lực, thẻ cư trú hoặc giấy
phép nhập cảnh Trung
Hoa Dân Quốc (Đài
Loan) thì nhà trường sẽ
lập sổ danh sách trước sau
đó gửi công văn cho Cục
Lãnh sự Bộ ngoại giao và
Cục di dân Bộ Nội vụ thụ
lý hồ sơ xin visa hoặc
giấy phép nhập cảnh cho
học sinh.
2. Sau khi học sinh đã nhận
được thị thực hãy đặt vé
máy bay và đặt khách sạn
cách ly kiểm dịch rồi
thông báo cho nhà trường
để đăng ký xin Công hàm
đồng ý thông qua mạng
online, đồng thời trước
khi lên máy bay 2 ngày
phải cung cấp kết quả báo

cáo âm tính Covid-19
bằng phương pháp thử
nghiệm axit nucleic.
II. Sau khi nhập cảnh
1. Sau khi máy bay hạ cánh
hãy xuất trình tin nhắn
【Chứng nhận khai báo sức
khỏe】.
2. Test PCR tại sân bay
3. Ngồi xe phòng dịch đi đến
khách sạn chống dịch
hoặc nơi cách ly tập trung.
III. Vào ở tại khách sạn chống
dịch hoặc nơi cách ly tập
trung:
1. Đo nhiệt độ cơ thể hàng
ngày
2. Ngày cách ly thứ 10-12 test
nhanh 1 lần
3. Ngày cách ly thứ 12-14 test
PCR
4. Ghi lại các thông số khám
sức khỏe của mỗi ngày
IV. Sau khi cách ly
Phải tiến hành thêm 7 ngày

tự kiểm dịch tại nhà, hết
thời hạn kiểm dịch sẽ bắt
đầu nhập học.
Theo công văn Tai Jiao Guo Zi
số 1100149952 của Bộ giáo dục
ban hành ngày 08/11/2021 về
việc các trường Trung học phổ
thông đăng ký cho học sinh
chuyên ban nước ngoài đến Đài
Loan du học. Những du học sinh
có ý định đăng ký học học kỳ 2
năm 2021 thì vẫn tiến hành theo
công văn Tai Jiao Guo Zi số
1100119948 của Bộ giáo dục ban
hành ngày 17/09/2021 về việc
hiện hành chuyên án đăng ký cơ
chế nhập cảnh nhưng chỉ sau
ngày 12/02/2022 mới được phép
nhập cảnh.
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Xin hỏi , lớp

1. Lớp Hai qing kỳ thứ 41

Đào tạo kỹ

chuẩn bị khai giảng vảo tháng

thuật cho

04/2022

thanh niên

2. Các thông tin kiểm dịch nhập

hải ngoại

cảnh..v.v… sẽ được thông báo

( lớp Hai

trên trang web chính thức

qing) báo

（首頁/僑生服務>就學輔導>海

danh như

thế nào?

外青年技術訓練班>第41期海

Làm thế nào 青班線上招生服務專區(bản
để tìm thông tiếng
tin tuyển

Trung)>入境注意事項）。

sinh trên
mạng?

4

Học sinh

Các thủ tục liên quan đến du học

Hoa kiều

sinh tại nước ngoài và các quy

đăng ký

định về kiểm dịch sẽ được sửa

như thế

đổi theo quy định của các cơ

nào để

quan có thẩm quyền tùy theo

nhập

diễn biến dịch bệnh, chi tiết xin

cảnh và

tham khảo trang web của Bộ

trở về Đài

giáo dục:

Loan
học? Học
sinh Hoa
kiều có
được học
lớp học
chuyên
ban hợp
tác Nhà
trườngDoanh

https://cpd.moe.gov.tw/index_ne
w.php?guid=BD28807E-9D44A1D4-D795-3408DA587793

nghiệp
hay
không?
5

Tân học

Dựa theo luật xuất nhập cảnh

Điều

sinh Hoa

và di dân quy định, sau khi

22

kiều liệu có

nhập cảnh trong vòng 15 ngày

luật

kịp làm thủ

phải đến Cục di dân thông

xuất

tục cư trú và báo và đăng ký làm thẻ cư trú

nhập

có ảnh

ngoại kiều, tuy nhiên cân

cảnh

hưởng đến

nhắc về việc học sinh ngoại

và di

việc nhập

kiều sau khi nhập cảnh phải

dân

học hay

cách ly 14 ngày thì cục di dân

không?

đã gia hạn thời gian thông báo
đăng ký làm thẻ cư trú là 30
ngày. Trước khi đến Đài Loan
xin hãy liên hệ với phía nhà
trường để nhận được sự trợ
giúp của nhà trường trong
thời gian cách ly kiểm dịch để
làm thẻ cư trú và nhận được
thẻ cư trú trong thời gian sớm
nhất.

6

Tân học sinh Ngày 25/02/2020 Bộ Y tế và
Hoa kiều

Phúc lợi công bố “Quy định đặc

Biện
pháp

kiểm dịch tại biệt về cứu trợ và phòng ngừa
đền bù
nhà sẽ nhận bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc ngăn
được những biệt nghiêm trọng”. Theo luật
ngừa

khoản trợ cấp này, Trung tâm chỉ huy phòng
nào?

chống dịch Trung ương quy định

dịch
trong

kể từ ngày 17/06/2020 những đối quá
tượng đăng ký bồi thường phòng trình
chống dịch chỉ áp dụng cho

cách ly

người mang quốc tịch Đài Loan

và kiểm

hoặc người mang thẻ cư trú thì

dịch

mới có thể đăng ký nhận bồi

bệnh

thường chống dịch. Nhà trường
sẽ lên danh sách để đề đơn với
Bộ Y tế và phúc lợi, mỗi người sẽ
nhận được số tiền là 1000 Đài tệ/
ngày.

viêm
phổi
truyền
nhiễm
đặc biệt
nghiêm
trọng.
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Do ảnh

Để tránh việc con em Hoa kiều

Điều 13

hưởng

không thể xuất nhập cảnh bình

Biện

của dịch

thường do ảnh hưởng của dịch

pháp

bệnh, con

bệnh mà ở lại Đài Loan quá 120

chỉ đạo

em Hoa

ngày dẫn đến ảnh hưởng việc xác và học

kiều

nhận thân phận học sinh gốc

sinh

muốn trở

Hoa, Ủy ban Kiều vụ công bố:

Hoa

về Đài

Từ ngày 11/03/2020 đến ngày

kiều về

Loan học
tập sẽ ở

28/02/2022 sẽ không tính số ngày nước du
tạm trú tại Đài Loan, thời gian
tạm trú tại Đài Loan này cũng sẽ

học

lại lâu

không tính thành thời gian cư trú

hơn,như

tại nước ngoài (có nghĩa là thời

vậy có

gian cư trú tại nước ngoài sẽ

ảnh

được tính trở về trước kia). Ủy

hưởng

ban chúng tôi sẽ xem xét tình

đến việc

hình dịch bệnh để luân phiên

xác nhận

điều chỉnh miễn tính toán thời

tư cách

gian lưu trú của Kiều sinh tại Đài

thân phận

Loan.

học sinh
gốc Hoa
hay
không?
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Xin hỏi, tôi

Người nước ngoài nhập cảnh từ

có thể áp

ngày 21/03/2020 (bao gồm ngày

dụng biện

21) trở về trước đồng thời hiện

pháp gia

tại lưu trú tại Đài Loan chưa quá

hạn tự động

hạn, thời gian lưu trú tại Đài

đối với

Loan sẽ được tự động gia hạn 30

người nước

ngày, tuy nhiên vẫn phải xem xét

ngoài do

theo từng trường hợp cụ thể. Đối

Cục di dân

với những đối tượng vi phạm

công bố

pháp luật (quy định) hoặc do vi

ngày

phạm (bất thường) mà bị cấm

07/01/2022

xuất cảnh thì sẽ không được gia

không?

hạn tự động, thêm vào đó những
đối tượng này sẽ bị trục xuất khỏi
Đài Loan trong thời gian quy
định.
Ví dụ 1：(Áp dụng cho gia
hạn tự động)
Người nước ngoài A miễn thị
thực nhập cảnh ngày 17/03/2020
có thời hạn cư lưu trú 30 ngày.
Dự kiến ban đầu sẽ xuất cảnh
vào ngày 16/04/2020. Bộ Ngoại
giao sẽ tự động gia hạn cho 5
lần (mỗi lần gia hạn 30 ngày,
tổng số ngày gia hạn là 150
ngày và tổng số ngày lưu trú tại
Đài Loan không vượt quá 180
ngày), đồng thời cộng thêm số
ngày gia hạn của Cục di dân,
ngày 17/07, 14/08, 14/09, 15/10,
13/11, 14/12 năm 2020 và ngày
13/01, 05/02, 12/03, 13/04,
13/05, 10/06, 12/07, 11/08,
10/09, 07/10, 09/11, 09/12 năm
2021, gia hạn 18 lần (mỗi lần
gia hạn 30 ngày, tổng số ngày
gia hạn 540 ngày). Người nước
ngoài A được phép lưu trú tại

Đài Loan tổng cộng 720 ngày
(30 ngày+150 ngày+ 540 ngày.
Ngày lưu trú hợp pháp cuối
cùng gia hạn đến ngày
07/03/2022. Những người phù
hợp điều kiện “Nhập cảnh trước
ngày 21/03/2020 (bao gồm ngày
21) chưa quá hạn lưu trú” sẽ
được Cục di dân tự động gia hạn
thêm 30 ngày( lần thứ 19). Do
đó, sau lần thứ 19 tự động gia
hạn 30 ngày cho người nước
ngoài A, thời gian lưu trú hợp
pháp cuối cùng 07/03/2022 gia
hạn thêm đến ngày 04/06/2022.
Ví dụ 2：(Áp dụng cho gia
hạn tự động)
Người nước ngoài B miễn thị
thực nhập cảnh ngày 17/03/2020
có thời hạn lư trú 90 ngày. Dự
kiến ban đầu sẽ xuất cảnh vào
ngày 15/06/2020. Bộ Ngoại giao
sẽ tự động gia hạn cho 3 lần
(mỗi lần gia hạn 30 ngày, tổng
số ngày gia hạn 90 ngày và tổng
số ngày lưu trú tại Đài Loan

không vượt quá 180 ngày), đồng
thời cộng thêm số ngày gia hạn
của Cục di dân, ngày 17/07,
14/08, 14/09, 15/10, 13/11,
14/12 năm 2020 và ngày 13/01,
05/02, 12/03, 13/04, 13/05,
10/06, 12/07, 11/08, 10/09,
07/10, 09/11, 09/12 năm 2021,
gia hạn 18 lần (mỗi lần gia hạn
30 ngày, tổng số ngày gia hạn
540 ngày), Người nước ngoài B
được phép lưu trú tại Đài Loan
tổng cộng 720 ngày (90
ngày+90 ngày+ 540 ngày, ngày
lưu trú hợp pháp cuối cùng gia
hạn đến 07/03/2022). Những
người phù hợp điều kiện “Nhập
cảnh trước ngày 21/03/2020
(bao gồm ngày 21) chưa quá
hạn lưu trú” sẽ được Cục di dân
tự động gia hạn thêm 30 ngày
(lần thứ 19). Do đó, sau lần thứ
19 tự động gia hạn 30 ngày cho
người nước ngoài B, thời gian
lưu trú hợp pháp cuối cùng
07/03/2022 gia hạn thêm đến
ngày 06/04/2022.

Ví dụ 3：(Áp dụng cho gia
hạn tự động)
Người nước ngoài C miễn thị
thực nhập cảnh ngày 07/03/2020
có thời hạn lưu trú 14ngày. Dự
kiến ban đầu sẽ xuất cảnh vào
ngày 21/03/2020. Bộ Ngoại giao
sẽ tự động gia hạn cho 5 lần
(mỗi lần gia hạn 30 ngày, tổng
số ngày gia hạn là 150 ngày và
tổng số ngày lưu trú tại Đài
Loan không vượt quá 180 ngày),
tổng số ngày được phép lưu trú
tại Đài Loan là 164 ngày (14
ngày+150 ngày, ngày lưu trú
hợp pháp cuối cùng
18/08/2020). Nếu người nước
ngoài C này đăng ký với Cục
Lãnh sự Bộ Ngoại giao làm giấy
tờ vào ngày 10/08/2020 đồng
thời được phê chuẩn lưu trú 180
ngày, ngày lưu trú hợp pháp
cuối cùng gia hạn đến ngày
03/09/2020. Sau đó sẽ được Cục
di dân tự động gia hạn ngày
14/08, 14/09, 15/10, 13/11,
14/12 năm 2020 và ngày 13/01,

05/02, 12/03, 13/04, 13/05,
10/06,12/07, 11/08, 10/09,
07/10, 09/11, 09/12 năm 2021
(mỗi lần gia hạn 30 ngày, tổng
số ngày gia hạn 510 ngày).
Người nước ngoài C lưu trú tại
Đài Loan đổi thành tổng cộng
690 ngày (180 ngày+510 ngày,
ngày lưu trú hợp pháp cuối cùng
26/01/2022). Những người phù
hợp điều kiện “Nhập cảnh trước
ngày 21/03/2020 (bao gồm ngày
21) chưa quá hạn lưu trú” sẽ
được áp dụng biện pháp gia hạn
tự động 30 ngày này. Do đó,
người nước ngoài C sau khi
được gia hạn tự động 30 ngày
thì thời gian lưu trú cuối cùng
vào ngày 25/02/2022.
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Người nước

Biện pháp gia hạn tự động

ngoài hiện

này chỉ áp dụng cho những

tại lưu trú

đối tượng cư trú chưa quá hạn

quá hạn tại

tại Đài Loan (hợp pháp), do

Đài Loan có

đó sẽ không áp dụng cho

được phép

những đối tượng đã quá hạn

áp dụng biện lưu trú (bất hợp pháp), đồng

pháp gia hạn thời những người bất hợp
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tự động của

pháp này xin hãy nhanh

Cục di dân

chóng xuất cảnh rời khỏi Đài

hay không?

Loan.

Trên hộ

Hệ thống máy tính sẽ tự động

chiếu của tôi gia hạn mà không cần phải
không có

nộp đơn gia hạn. Tuy nhiên

dấu đóng

những người cần giấy chứng

“ Gia hạn”,

minh hãy mang hộ chiếu và

làm thế nào

các giấy tờ liên quan đến trạm

để chứng

phục vụ của Cục di dân Bộ

minh rằng

Nội vụ tại các quận huyện,

tôi đã được

thành phố để xin dấu, đến lúc

gia hạn lưu

đó con dấu gia hạn sẽ được

trú 30 ngày? đóng trên hộ chiếu.
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Khi tôi

Nếu bạn là đối tượng áp

xuất

dụng biện pháp gia hạn tự

cảnh, liệu

động và nhân viên của Cục di

tôi có bị

dân đã xác minh giấy tờ của

Sở di dân

bạn tại sân bay, sau khi gia

phạt vì bị

hạn mà thời gian lưu trú của

coi là lưu

bạn hợp pháp thì bạn sẽ

trú quá

không bị coi là lưu trú quá

hạn khi

hạn và cũng sẽ không bị phạt.

tôi không

Những thông tin trên xin hãy

có giấy tờ

tham khảo trang web Cục di

chứng

dân Bộ Nội

minh đã

vụ：https://www.cdc.gov.tw/

gia hạn

File/Get/8P91EuBq5SbNjf1D

lưu trú

2eJ8SA

hay
không?
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Xin hỏi, các

1. Theo công văn Tai Jiao Guo

biện pháp

Zi số 1100149952 của Bộ

kiểm dịch

giáo dục ban hành ngày

nhập cảnh

08/11/2021 về việc các

cho học sinh

trường Trung học phổ thông

lớp chuyên

đăng ký cho học sinh chuyên

ban hợp tác

ban nước ngoài đến Đài Loan

Nhà

du học. Những du học sinh

trường –
Doanh
nghiệp như
thế nào?

có ý định đăng ký học học kỳ
2 năm 2021 thì vẫn tiến hành
theo công văn Tai Jiao Guo
Zi số 1100119948 của Bộ
giáo dục ban hành ngày
17/09/2021 về việc hiện hành
chuyên án đăng ký cơ chế
nhập cảnh nhưng chỉ sau
ngày 12/02/2022 mới được
phép nhập cảnh.
2. Hiện tại không phải là thời
gian nhập cảnh cho học sinh

theo học lớp chuyên ban hợp
tác Nhà trường và Doanh
nghiệp. Các thông tin liên
quan đến quy trình nhập cảnh
và quy định kiểm dịch xin
hãy tham khảo trang web của
Bộ giáo dục:
https://cpd.moe.gov.tw/index
_new.php?guid=BD28807E9D44-A1D4-D7953408DA587793
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Xin hỏi,

Hiện tại không phải là thời

phương

gian nhập cảnh cho học sinh

thức cách ly

theo học lớp chuyên ban hợp

kiểm dịch

tác Nhà trường và Doanh

tại nhà của

nghiệp. Các thông tin liên

học sinh

quan đến quy định kiểm dịch

Hoa kiều

sẽ được thay đổi và điều

theo học lớp

chỉnh theo các cơ quan có

chuyên ban

thẩm quyền. Mọi chi tiết liên

như thế
nào?

quan xin hãy tham khảo trang
web của Bộ giáo dục:
https://cpd.moe.gov.tw/index
_new.php?guid=BD28807E9D44-A1D4-D7953408DA587793

