
  

Bảng tố giác chủ phi pháp, công ty môi giới phi pháp và lao động phi pháp thông ̣qua mạng của Sở phát triển nhân lực 
Bộ lao động (Workforce Development Agency 

Đơn vị lập bảng：Sở phát triển nhân lực Bộ lao động (Workforce Development Agency )  

Ngày tố giác Ngày  tháng 
năm 

(Cột bên trái do 
đơn vị tiếp 
nhận điền )

Ngày nhận 
đơn 

 Số văn 
bản 

 

Lý do tố giác 
(Bắt buộc phải điền) 
 

 (Người tố giác xin nêu rõ nội dung làm việc phi pháp ) 
 
 

Địa chỉ làm việc 
phi pháp 
(Bắt buộc phải điền) 

 

Tên chủ phi pháp Tên công ty , tên cửa 
hàng   
(Bắt buộc phải điền) 

 
 

cá 
nhân 

 điện thoại  

Tư liệu của lao 
động phi pháp 

Giới tính Quốc tịch Họ tên （nếu là 2 người trở lên， phải điền 1 
người đại diện） 

Số hộ chiếu （ ̣Điền nếu biết） 

    
thời gian làm việc 
phi pháp 

１□ Cố định (Xin bổ sung nói rõ thời gian làm việc：      ）   2 □Không cố định 

Bổ sung nói rõ（dựa theo dữ liệu dưới đây，Nếu biết xin ghi điền） 
Tên công ty môi 
giới phi pháp 

 

Địa chỉ công ty 
môi giới ph

 



Tư liệu của người tố giác（Nếu người tố giác muốn nhận tiền thưởng tố giác，xin để lại địa chỉ liên lạc dữ liệu có liên quan 
hoặc số điện thoại，Nếu đã điều tra sự thật ，sẽ do văn phòng xuất nhập cảnh hoặc cơ quan sở di dân cấp phát tiền 
thưởng tố giác cho bạn,cơ quan chúng tôi , các chính quyền địa phương và văn phòng xuất nhập cảnh hoặc cơ quan sở di 
dân sẽ giữ bí mật dữ liệu cho bạn 。） 
 

１□ Không công khai  （Xin đánh dấ́u vào ô 1 hoặc ô 2） 
２□Ghi công khai  Họ tên：         Địa chỉ：       điện thoại:    
                                      
          
Dữ liệu dưới dây do người phụ trách điều tra ghi điền ：Cục huấn luyện nghề nghiệp sẽ chuyền bảng tố giác này cho đội 
chuyên cần thuộc các chính quền địa phương (hoặc các chính phủ của chính quền địa phương)，Ngày  tháng    Năm 
  
           
Kết quả điều tra：□ không có □đã qua kiểm tra xác thật □Ngày kết án： 
 
Chú ý 1: Quy trình tố giác qua mạng Internet：người muốn tố giác có thể tự lên mạng vào trang đầu của Cơ quan chúng tôi tải 

xuống bản mẫu , sau khi đã điền những dữ liệu có liên quan nội dung tố giác , hãy chuyển đến Cơ quan chúng tôi , sẽ do Cơ 

quan chúng tôi in ra và đưa vào điều tra . 

Cú ý 2：Các bạn có thể vận dụng bảng hướng dẫn này bằng cách sau khi lên mạng tải xuống và điền đầy đủ dữ liệu liên quan，

qua bưu điện gửi đến cho chúng tôi theo địa chỉ （4F., No.439, Zhongping Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24219, 

Taiwan (R.O.C.) hoặc tố giác tới cơ quan chủ quản hành chính lao động các địa phương, Bộ nội chính xuất nhập cảnh hoặc Sở 

di dân , cơ quan cảnh sát hoặc đội chuyên cần quận huyện địa phương . 

 

 


