
Trục Xuất Cấp Kỳ 
 

Trang thông tin này được Chương Trình Định Hướng Pháp Lý EOIR soạn thảo 
 

Trục Xuất Cấp Kỳ là gì? 

� Bộ An Ninh Quốc Nội, hay DHS, trực thuộc chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ, còn được gọi là “Di 
Trú”, áp dụng hình thức Trục Xuất Cấp Kỳ để nhanh chóng trục xuất khỏi Hoa Kỳ những người cố 
gắng xâm nhập vào quốc gia này bằng cách gian lận hoặc không có giấy tờ phù hợp.  

• Các viên chức di trú thẩm vấn mọi người tại điểm các kiểm tra ở biên giới, sân bay quốc tế, và 
cảng tàu, hoặc những người bị chặn lại trong Hoa Kỳ ở gần biên giới không thể chứng minh 
họ đã ở Hoa Kỳ nhiều hơn 14 ngày, để xem liệu họ có đang cố gắng xâm nhập vào Hoa Kỳ 
bằng cách gian lận hoặc không có giấy tờ phù hợp hay không.   

 
� Nhìn chung, bạn sẽ không thể nói chuyện với thẩm phán. Nếu một viên chức di trú tin rằng bạn 

đang cố gắng xâm nhập vào Hoa Kỳ bằng cách gian lận hoặc không có giấy tờ phù hợp, DHS có thể từ 
chối quyền nhập cư của bạn và ra lệnh trục xuất bạn khỏi Hoa Kỳ. Quyết định của viên chức di trú hầu 
như luôn là quyết định cuối cùng, trừ khi bạn giải trình sự sợ hãi đối với việc quay về nước mình.  

 
Làm Sao Để Biết nếu Bạn bị Trục Xuất Cấp Kỳ? 

� Nếu bạn nhận được một “Mẫu I-867A/B, Hồ Sơ Khai Báo trong Vụ Kiện theo Phần 235(b)(1) 
của Đạo Luật” hoặc một “Mẫu I-860, Thông Báo và Lệnh Trục Xuất Cấp Kỳ” và DHS cho biết 
bạn bị bắt giữ khi đang cố gắng xâm nhập vào Hoa Kỳ tại một điểm kiểm tra ở biên giới, sân bay quốc 
tế, tại biển, hoặc bị chặn lại gần biên giới Hoa Kỳ và không thể chứng minh bạn đã ở tại Hoa Kỳ trên 
14 ngày, thì bạn bị Trục Xuất Cấp Kỳ. 

• Nếu bạn nhận được một văn bản có tên gọi “Mẫu I-862, Thông Báo Yêu Cầu Trình Diện”, thì 
bạn đang trong vụ kiện trục xuất. Bạn không bị Trục Xuất Cấp Kỳ.  

• Nếu DHS cho biết bạn đã xâm nhập vào Hoa Kỳ bất hợp pháp sau khi đã bị trục xuất và bạn 
đã nhận được một “Mẫu I-871, Thông Báo Dự Kiến/Quyết Định Khôi Phục Án Lệnh Trước”, 
thì bạn bị Khôi Phục Trục Xuất. Bạn không bị Trục Xuất Cấp Kỳ. 

 
 
Khi Nào Bạn Có Thể Phản Đối Quyết Định của DHS về việc Trục Xuất Cấp Kỳ đối với Bạn? 

1. Nếu bạn giải trình sự sợ hãi đối với việc quay về nước mình hoặc yêu cầu xin tị nạn hoặc bảo 
vệ chống lại tra tấn khi bạn vào Hoa Kỳ. 

• Bạn sẽ được cung cấp một “Mẫu M-444, Thông Tin Về Thẩm Vấn Sự Sợ Hãi Đáng Tin Cậy”, 
và một cuộc thẩm vấn với viên chức tị nạn để xác minh bạn có “sự sợ hãi đáng tin cậy” (hoặc 
sự sợ hãi tin tưởng được) đối với việc quay về nước bạn hay không.  
o Nếu viên chức tị nạn quyết định rằng bạn có “sự sợ hãi đáng tin cậy” đối với việc 

quay về nước, bạn sẽ có cơ hội xin tị nạn, dừng trục xuất, hoặc bảo vệ theo Công Ước 
Chống Tra Tấn trước thẩm phán.  

o Nhưng nếu viên chức tị nạn quyết định rằng bạn không có “sự sợ hãi đáng tin cậy” 
đối với việc quay về nước, bạn có quyền xin thẩm phán xem xét lại quyết định của viên 
chức tị nạn. Bạn sẽ được cung cấp một “Mẫu I-863, Thông Báo Chuyển Tới Thẩm Phán 
Di Trú”. 
� Nếu thẩm phán di trú quyết định rằng bạn không có “sự sợ hãi đáng tin cậy”, bạn sẽ 

bị ra lệnh trục xuất. Bạn không thể kháng lại quyết định của thẩm phán trong tình 
huống này.  

� Nhưng nếu quyết định của thẩm phán là bạn có “sự sợ hãi đáng tin cậy”, bạn sẽ được 
gửi một “Mẫu I-862, Thông Báo Yêu Cầu Trình Diện” và được phép tị nạn chính 
thức và dừng phiên xử trục xuất trước một thẩm phán. 
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Khi Nào Bạn Có Thể Phản Đối Quyết Định của DHA về việc Trục Xuất Cấp Kỳ đối với Bạn? (tiếp) 
 
 

2. Nếu bạn đã ở trong tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ từ trước, như là công dân Hoa Kỳ, cư trú 
lâu dài hợp pháp (“thẻ xanh”) hoặc tình trạng tị nạn hoặc lánh nạn.  
• Viên chức di trú sẽ cố gắng tìm chứng cứ đối với thỉnh cầu của bạn trong hồ sơ của họ. Nếu 

không có chứng cứ: 
o Bạn sẽ có thể cung cấp lời khai tuyên thệ. 
o Viên chức sẽ đưa cho bạn một án lệnh trục xuất cấp kỳ. 
o Vụ việc của bạn sẽ được thẩm phán xem xét lại. 

 
Bạn Nên Làm Gì Tiếp Theo? 

� Trong bất cứ trường hợp áp dụng nào nêu trên, bạn nên:  
 

1. Trao đổi với một viên chức di trú hoặc trục xuất ngay lập tức. Cung cấp càng nhiều thông tin 
chi tiết và chứng cứ về vụ việc của bạn càng tốt.  

 
2. Trao đổi với một luật sư di trú hoặc tổ chức dịch vụ pháp lý để xin trợ giúp. 

 
3. Không được trì hoãn do phiên tòa Trục Xuất Cấp Kỳ diễn ra rất nhanh.  

  
 
Hậu Quả của Trục Xuất Cấp Kỳ là gì? 

� Bạn bị cấm quay trở lại Hoa Kỳ trong 5 năm hoặc lâu hơn sau khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ do 
Trục Xuất Cấp Kỳ. Có thể có ngoại lệ trong một số trường hợp. (Trao đổi với luật sư nếu bạn không 
biết chắc về điều kiện của mình). 
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