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Chỉ những Uỷ viên chuyên trách những trường hợp cụ 
thể của Hội đồng cứu xét khi Ngoại kiều bị trục xuất 
mới có thể trình Hồ sơ lên Hội đồng. Do đó Bạn phải 
liên lạc với một trong những uỷ viên có trong danh sách 
in ở mặt sau. Trước hết Bạn nên trực tiếp tìm đến các 
Văn phòng tư vấn ( ví dụ Văn phòng tư vấn về vấn đề 
nhập cư) để được hướng dẫn chu  đáo trong quá trình 
chuẩn bị Hồ sơ.

Một số trường hợp Hội đồng cứu xét trường hợp khi 
Ngoại kiều bị trục xuất sẽ không tiến hành thụ lý Hồ 
sơ hoặc khó có khả năng đạt được kết quả mong 
muốn. Đặc biệt trong trường hợp. nếu Bạn

Y	 Ngoại trừ những trường hợp do Cục Liên Bang phụ 
trách về di cư và người tỵ nạn xác minh

Y	 Đã vi phạm vào những tội phạm pháp nặng

Y	 Đã được xác định thời gian trục xuất cụ thể

Y		hoặc đang trong giai đoạn sử lý thủ tục hành
 chính hoặc tố tụng pháp lý (Dublin-Verfahren)

Còn có nhiều những lý do khác.Tham khảo thêm trong 
điều khoản § 5 những Qui định của  Bang Thüringen 
về Hội đồng cứu xét trường hợp khi Ngoại kiều bị trục 
xuất (HärtefKVT TH) 

Điểm quan trọng là trình bầy những lý do về việc 
tiếp tục ở lại có sức thuyết phục cụ thể như hoàn cảnh 
cá nhân và những dữ kiện mang tính nhân đạo. Bạn  
cũng nên trình bầy thêm, Bạn đã sống hoà nhập vào xã 
hội này đến nay như thế nào.

Những thông tin cần trình bầy ví dụ như sau 

Y Lý do nhập cảnh của Bạn

Y	 Hoàn cảnh cư trú đến nay của Bạn

Y	 Hoàn cảnh gia đình của Bạn

Y	 Tình trạng sức khoẻ của Bạn

Y	 Tình hình kinh tế của Bạn

Y	 Trình độ văn hoá / nghề nghiệp của Bạn

Y	 Hoạt động xã hội của Bạn

Y	 Trình độ tiếng Đức của Bạn

Bạn có thể trình những Chứng chỉ hoặc Bằng cấp để 
chứng minh.

Chức năng Hội đồng cứu xét trường 
hợp khi Ngoại Kiều bị trục xuất?

Bạn có thể liên lạc với ai? Khi nào mong muốn của Bạn 
không có hoặc có rất ít hy vọng 
vào kết quả ? 

Bạn cần lưu ý đến những điểm gì?

www.thueringen.de

Hội đồng cứu xét quyết định những trường hợp Ngoại 
Kiều bị trục xuất , xem  họ có thể được  cấp giấy phép 
cư trú hay không. 

Trong một số trường hợp cụ thể, người nước   Ngoài có 
những hoàn cảnh trớ trêu nghiêm trọng, nếu họ không 
được phép ở lại nước Đức. Hội   đồng cứu xét trường 
hợp người nước ngoài bị trục xuất Bang Thüringen 
(HFK) sẽ kiểm tra khẩn cấp tính nhân đạo hay vì lý do cá 
nhân cho họ.

Khi Hội đồng cứu xét trường hợp Ngoại kiều bị trục 
xuất đi đến kết luận, những lý do đã nêu là chính đáng, 
Hội đồng sẽ yêu cầu liên Bộ Ngoại kiều, Tư pháp, Bảo 
vệ người tiêu dùng Thüringen (TMMJV) cấp giấy phép 
cư trú.  

Trong thời gian Hội đồng thụ lý Hồ sơ,đương sự  sẽ 
không bị trục xuất. Chủ tịch của Hội đồng cứu xét HFK 
là Thứ trưởng trong liên Bộ của Thüringen (TMMJV). Tất 
cả các  Uỷ viên khác của Hội đồng tự chịu trách nhiệm  
về hành vi của mình. 
Họ có trách nhiệm đảm bảo quyền riêng tư của đương 
sự 
Đương sự không có mặt trong các buổi nghị sự kín của 
Hội đồng cứu xét trường hợp ngoai kiều bị  trục xuất. 

Bạn có thể hy vọng vào Hội đồng cứu xét nếu 

Y Bạn đang sống ở Thüringen

Y Bạn có nghĩa vụ thi hành lệnh trục xuất 

Y Có những lý do cá nhân khẩn cấp hoặc vì nhân đạo

Y nếu có dự đoán Bạn có khả năng hội nhập tích cực  


