Thế nào là lừa đảo tư vấn
di trú?
Lừa đảo tư vấn di trú xảy ra khi một
người nào đó hứa hẹn sẽ giúp một cá nhân,
gia đình, doanh nghiệp có được những
quyền lợi di trú rồi sau đó không thực
hiện lời hứa. Những người này thường tự
nhận mình là công chứng viên (“notarios,”
“notario publicos”), chuyên gia thị thực,
chuyên gia di trú, hoặc các chức danh tương
tự. Họ thường nhắm vào người nước ngoài
không có giấy tờ hợp lệ, chủ doanh nghiệp
Mỹ, thường trú nhân, và cả công dân Mỹ.  
Họ thường đòi hỏi tiền bạc cho dịch vụ của
mình nhưng thực chất họ không được phép
cung cấp dịch vụ tư vấn về luật di trú.

Làm thế nào để tự bảo vệ
mình khỏi lừa đảo tư vấn
di trú?

Khi cần tư vấn về luật di trú hoặc khi
tìm người đại diện cho mình trước cơ quan
di trú, bạn chỉ nên thuê luật sư có giấy phép
hành nghề hoặc Người Đại Diện được công
nhận bởi Hội Đồng Phúc Thẩm về Di trú
(BIA-accredited representative).
Người Đại Diện được công nhận
bởi Hội Đồng Phúc Thẩm về Di trú
(accredited representative) là người không
phải là luật sư nhưng được cấp phép bởi
Hội Đồng Phúc Thẩm về Di trú (Board of
Immigration Appeals) để thay mặt một tổ
chức phi lợi nhuận, tổ chức tôn giáo, tổ chức

từ thiện, hoặc tổ chức phúc lợi xã hội trong
viêc cung cấp dịch vụ tư vấn về di trú. Bạn
có thể xác nhận danh sách Người Đại Diện
được công nhận bởi Hội Đồng Phúc Thẩm
về Di trú tại trang web www.usdoj.gov/eoir/
statspub/raroster.htm hoặc trực tiếp yêu cầu
họ cho xem chứng chỉ hành nghề.
Một luật sư có giấy phép hành nghề là
người được cấp phép bởi luật sư đoàn của
một tiểu bang và phải chấp hành quy định
hành nghề của luật sư đoàn ở tiểu bang đó.
Một luật sư có giấy phép hành nghề thường
trưng ra giấp phép hành nghề của mình.
Bạn nên tham khảo cộng đồng nơi mình
ở xem có ai có thể giới thiệu một Người Đại
Diện có uy tín, hoặc một luật sư có uy tín
hay không.
• NÊN hỏi để biết chi phí của buổi làm
việc đầu tiên.
• NÊN xác nhận để biết luật sư đấy,
hoặc Người Đại Diện đấy có đủ tư
cách pháp lý để làm đại diện cho bạn
hay không.
• NÊN hỏi xem tiến trình như thế nào,
thủ tục mất bao lâu, và có những vấn
đề rủi ro gì.
• NÊN hỏi xem chi phí như thế nào. Có
phải là phí cố định hay là phí tính theo
giờ? Có phải trả phí một lần hay là có
thể trả góp được?
• NÊN yêu cầu có một hợp đồng ghi
nhớ về việc thuê người làm đại diện
và nên đọc bản hợp đồng kĩ lưỡng.
Bản hợp đồng nên ghi rõ loại dịch vụ

đại diện và cách thức thanh toán chi
phí. Bạn nên đọc kĩ và hiểu rõ các điều
khoản của hợp đồng. Đừng nên để
mình bị thúc ép vào việc thuê người
đại diện trước khi hiểu rõ vấn đề.
• NÊN giữ lại biên nhận sau khi trả tiền.
• NÊN giữ bản sao của tất cả các giấy tờ
hoặc hồ sơ mà người đại diện của bạn
chuẩn bị cho bạn hoặc đã nộp cho cơ
quan di trú.
• NÊN tố giác các hành vi trái pháp luật
bởi bất cứ người đại diện nào cho Luật
Sư Đoàn Tiểu Bang Virginia ở địa chỉ
liên hệ bên dưới.
• K HÔNG NÊN kí khống vào giấy tờ
hoặc hồ sơ còn trống, chưa được điền
đầy đủ vào.
• K HÔNG NÊN kí giấy tờ hoặc hồ sơ
mà bạn không hiều rõ.
• K HÔNG NÊN kí giấy tờ hoặc hồ sơ
với thông tin không đúng hoặc không
chính xác.

Làm thế nào để tố giác
các hành vi lừa đảo nhân
danh “chuyên gia tư vấn
di trú”?

Để tố giác các hành vi trái pháp luật mà
có thể là hành nghề luật sư khi không có giấy
phép, xin vui lòng liên hệ Ủy Ban Quản Lý
Việc Hành Nghề Không Giấy Phép của Luật
Sư Đoàn Tiểu Bang Virginia tại địa chỉ sau:
tiếp tục

Tôi có phải là nạn nhân
của lừa đảo tư vấn di trú?

Bạn có thể là nạn nhân của lừa đảo tư
vấn di trú trong những trường hợp sau:
•  “Chuyên gia tư vấn di trú” bảo rằng
bạn có thể có những quyền lợi di trú
mà thực chất bạn không có.
•  Bạn đã phải trả tiền để nhận quyền
lợi di trú mà chưa bao giờ nhận được
những quyền lợi này.
•  “Chuyên gia” giữ lại giấy tờ gốc của
bạn, giấy tờ cơ quan di trú hoặc tòa án
gửi cho bạn, hoặc những giấy tờ về di
trú khác, rồi đòi bạn phải trả tiền để
nhận lại giấy tờ của mình.
•  “Chuyên gia” bảo bạn kí khống vào
giấy tờ hoặc hồ sơ còn trống, không
được điền đầy đủ trước.
•  “Chuyên gia” bảo bạn kí vào giấy tờ
hoặc hồ sơ với nội dung không trung
thực.
•  “Chuyên gia” đòi hỏi bạn trả “phí duy
tu” hàng tháng (maintenance fee) trong
thời gian cung cấp dịch vụ.
•  “Chuyên gia” tự nhận mình là công
chứng viên, chuyên gia thị thực, chuyên
gia di trú, hoặc các chức danh tương
tự. Khác với các nước khác, công
chứng viên ở Mỹ không phải là luật sư.
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CHÚ THÍCH: Thông tin trên không phải là
tư vấn pháp luật hay dich vụ đại diện pháp
luật cho bạn. Đây là thông tin phục vụ cộng
đồng do Luật Sư Đoàn Tiểu Bang Virginia
cung cấp. Nếu cần tư vấn cho trường hợp
của mình, bạn nên liên hệ thuê một luật
sư có giấy phép hành nghề, đồng thời có
chuyên môn về luật di trú, hoặc Người Đại
Diện được công nhận bởi Hội Đồng Phúc
Thẩm về Di trú.
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