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THÔNG TIN CHO
NGƯỜI XIN TỊ NẠN
Bạn đã nộp đơn xin tị nạn tại Cộng hòa Litva vì cho rằng bạn không thể quay
lại đất nước mình vì nguy cơ bị ngược đãi, hành hạ hoặc chiến tranh. Từ lúc
nộp đơn xin tị nạn bạn là người xin tị nạn. Bạn sẽ được một số quyền lợi,
nhưng vẫn có trách nhiệm tuân thủ Hiến pháp, các luật và chính sách của
Cộng hòa Litva. Trong tờ này bạn sẽ biết thêm những thông tin quan
trọng vì vậy xin bạn đọc kỹ tờ này.

TRÁCH NHIỆM XEM XÉT ĐƠN XIN TỊ NẠN
Việc bạn xin tị nạn ở Cộng hòa Litva không có
nghĩa rằng đơn của bạn sẽ được xem xét tại đây.
Nếu bạn có người thân trong một quốc gia Liên
minh châu Âu, bạn đến Cộng hòa Litva từ một
quốc gia Liên minh châu Âu khác, hoặc trước
đây bạn có thị thực hoặc giấy phép cư trú tại
cuốc gia đó, thì nước đó có thể chịu trách nhiệm
về việc xem xét đơn xin tị nạn của bạn. Trong
trường hợp này, có thể sẽ có quyết định không
xem xét đơn của bạn và chuyển yêu cầu của bạn
cho nước chịu trách nhiệm, bên đó sẽ xem xét
yêu cầu của bạn. Nếu có quyết định xem xét đơn
xin tị nạn của bạn tại Litva, thì bạn có thể ở lại
Litva, và đơn của bạn sẽ được xem xét tại đây.
Trong trường hợp này việc xem xét yêu cầu tị
nạn của bạn sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Để biết thêm thông tin về định
nghĩa nước có trách nhiệm xin
xem tờ sau:

KHI NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ GIẢI THÍCH VÌ SAO
TÔI CẦN TỊ NẠN?
Ngay sau khi nộp đơn các quan chức sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn
ban đầu, cũng như nhận giấy tờ của bạn, chụp ảnh và lấy dấu vân tay của
bạn. Mục đích của phỏng vấn ban đầu là thu thập thông tin về bạn và người
thân đi cùng với bạn, cách bạn đến Cộng hòa Litva, thông tin liên quan đến
việc xác định nước Liên minh châu Âu có trách nhiệm xem xét đơn của bạn,
cũng như làm rõ động cơ bạn xin tị nạn và tình trạng của bạn ở các nước
khác.
Trước khi quyết định cho bạn tị nạn các nhân viên của Bộ Di Trú sẽ gặp
bạn để phỏng vấn (cuộc phỏng vấn chính), mục đích là cho bạn cơ hội
giải thích chi tiết tại sao bạn nộp đơn xin tị nạn, và trình bày các tài liệu bạn
chưa nộp để chứng minh tính xác thực của câu chuyện của bạn. Nhân viên
Bộ Di Trú sẽ có cơ hội nhận thông tin cần thiết trực tiếp từ bạn để đánh giá
xem bạn có hồi đủ điều kiện để được tị nạn theo luật pháp Litva không, cũng
như các dữ liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định về việc cung cấp tị nạn.
Nếu cần thiết, Bộ Di Trú sẽ tổ chức phỏng vấn thêm.
Trong thời gian phỏng vấn bạn có quyền dùng dịch vụ người phiên dịch
miễn phí, nếu cần.

AI SẼ XEM XÉT ĐƠN CỦA TÔI VÀ NHƯ THẾ NÀO?
Theo luật pháp của Cộng hòa Litva, trước khi quyết định cung cấp tị nạn
cần phải điều tra đầy đủ và chính xác sự việc. Xem xét đơn tị nạn là thủ tục
hành chính phức tạp được ghi rõ chi tiết trong pháp luật. Bộ Di Trú sẽ điều
tra yêu cầu xin tị nạn và sẽ đưa ra quyết định. Bộ Di Trú sẽ kiểm tra thông
tin bạn cung cấp và thu thập thêm thông tin về hoàn cảnh mà bạn căn cứ
trong yêu cầu của bạn. Sau khi thu thập tất cả các thông tin cần thiết, Bộ Di
Trú sẽ đánh giá xem, theo luật Litva, bạn có thể được tị nạn hay không, và
đưa ra quyết định. Bạn sẽ nhận được tất cả quyết định của Bộ Di Trú liên
quan đến bạn.

TÔI CÓ THỂ Ở ĐÂU TRONG KHI ĐỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ DI
TRÚ?
Trong lúc xem xét đơn xin tị nạn của bạn, bạn có quyền ở lại Cộng hòa Litva.
Nếu đơn được nộp tại cửa khẩu biên giới hoặc một khu vực quá cảnh, trong
một số trường hợp được quyết định bởi Bộ Di Trú bạn phải chờ ở nơi bạn

đã nộp đơn. Trong tất cả các trường hợp khác, nếu bạn muốn, bạn có thể
được phép tạm trú tại nơi bạn chọn trên lãnh thổ Litva với điều kiện bạn tự lo
chi phí sinh hoạt. Nếu bạn thay đổi nơi tạm trú, bạn phải báo cáo ngay bằng
văn bản cho Bộ Di Trú. Nếu bạn không có khả năng tự lo chi phí sinh hoạt
cho mình ở Litva, Bộ Di Trú sẽ cho bạn ở trong trung tâm dành cho người tị
nạn, ở đó bạn có thể ở, ăn uống, nhân một số tiền nhỏ trợ cấp, dùng dịch vụ
y tế, họ trợ tâm lý và dịch vụ xã hội. Nếu được xác định rằng vì hoàn cảnh
hoặc các đặc tính cá nhân bạn dễ bị tổn thương và có những nhu cầu đặc
biệt, thì bạn sẽ được tạo điều kiện phù hợp với các nhu cầu đặc biệt này.

TRONG KHI PHỎNG VẤN CÓ LUẬT SƯ THAM GIA KHÔNG?
Nếu bạn muốn khi nói chuyện với nhân viên của Bộ Di Trú hoặc cơ quan
Litva khác bạn có thể mời một luật sư đại diện cho lợi ích của bạn. Nếu bạn
muốn luật sư tham gia các phỏng vấn nhưng không có khả năng lo chi phí
hổ trợ pháp lý, hãy thông báo cho các cơ quan tiến hành cuộc phỏng vấn
về điều này. Trong trường hợp này bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ của
luật sư miễn phí. Bạn cũng có thể nhận hổ trợ pháp lý miễn phí từ các tổ
chức phi chính phủ mà cung cấp dịch vụ để giúp người tị nạn (chẳng hạn
như hội Chữ thập đỏ, thông tin liên lạc có thể được tìm thấy trong tờ này).
Chúng tôi lưu ý rằng sự tham gia của luật sư không có nghĩa là bạn không
có trách nhiệm cá nhân tham gia các cuộc phỏng vấn và cung cấp tất cả
các thông tin cần thiết.

TÔI CÓ CẦN KHAI TÔI CÓ BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG?
Có, khi yêu cầu xin tị nạn bạn phải khai có bao nhiêu tiền, cũng như báo cáo
bằng văn bản cho Bộ Di Trú về tất cả các quỹ và trợ cấp (trừ trợ cấp tiền
cho người xin tị nạn) trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận tiền đó. Nếu xác
định rằng bạn có đủ tiền để trả cho các dịch vụ mà bạn đã được cấp miễn
phí (bao gồm cả nhà ở và trợ giúp pháp lý) bạn phải trả lại các chi phí do
nhà nước chịu thay bạn.

TRONG THỜI GIAN BAO LÂU SẼ CÓ QUYẾT ĐỊNH?
Theo thường lệ việc xem xét đơn xin tị nạn, điều tra và đưa ra quyết định
không kéo dài hơn 3 tháng từ lúc nộp đơn yêu cầu. Nếu Bộ Di Trú sẽ cần
thêm thời gian để đánh giá yêu cầu của bạn, bạn sẽ được thông báo ngay
lập tức.

HỢP TÁC VỚI BỘ DI TRÚ
Chất lượng của việc xem xét đơn và sự thích đáng của quyết định do Bộ
Di Trú đưa ra không chỉ phụ thuộc vào sụ chuyên nghiệp của các nhân
viên, mà còn vào những nỗ lực của bạn để chứng minh đơn yêu cầu của
mình. Hãy nhớ rằng bạn yêu cầu chúng tôi giúp đỡ vì thế chúng tôi mong
bạn thiện chí, kiên nhẫn và tôn trọng pháp luật của Litva. Trong lúc điều tra
bạn phải hợp tác với Bộ Di Trú, đến phỏng vấn đúng giờ, thành thật nói về
những lý do tại sao bạn yêu cầu xin tị nạn, và trình bày tất cả các tài liệu
chứng minh câu chuyện của bạn càng sớm càng tốt. Thậm chí nếu bạn
không thể cung cấp một số tài liệu, Bộ Di Trú sẽ đánh giá câu chuyện của
bạn và có thể quyết định cấp tị nạn cho bạn, nếu câu chuyện của bạn là đầy
đủ, hoàn chỉnh, thống nhất và hợp lý. Nếu trong lúc điều tra bạn không hợp
tác với Bộ Di Trú, không đến phỏng vấn hay trong lúc phỏng vấn từ chối trả
lời, giấu thông tin quan trọng hoặc không nộp các tài liệu quan trọng, nộp
giấy tờ giả hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc làm phiền Bộ Di Trú thực
hiện cuộc điều tra đúng đắn, Bộ Di Trú có thể cho rằng bạn không đáng tin
cậy và căn cứ vào đó từ chối cấp tị nạn cho bạn.

ĐIỀU TRA THÊM
Nếu Bộ Di Trú có lý do để nghi ngờ tuổi của bạn hoặc các mối quan hệ gia
đình với những người đi cùng bạn, hoặc người sống cùng bạn ở Litva, bạn
có thể được đề nghị điều tra thêm để xác định tuổi tác hoặc các mối quan
hệ gia đình. Những điều tra này có thể được thực hiện chỉ nếu bạn đồng ý,
nhưng nếu bạn từ chối tham gia điều tra thì điều này có thể ảnh hưởng xấu
đến việc đánh giá câu chuyện của bạn.
Nếu yêu cầu xin tị nạn của bạn dựa vào việc bạn là nạn nhân của sụ bạo
lực, Bộ Di Trú có thể đề nghị bạn kiểm tra y tế, nếu bạn đồng ý. Nếu Bộ Di
Trú không đề nghị bạn kiểm tra y tế, nhưng bạn cho rằng kết quả kiểm tra
có thể xác minh câu chuyện của bạn, bạn có quyền tự đi kiểm tra y tế với
điều kiện tự lo chi phí đó, và nộp kết quả cho Bộ Di Trú.

AI SẼ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG
ĐƠN CỦA TÔI?
Cho dù Bộ Di Trú sẽ quyết định về việc cấp tị nạn, nhưng thủ tục tị nạn có
liên quan đến các cơ quan nhà nước Litva, cho nên, nếu cần thiết, họ sẽ
được tiếp cận thông tin của bạn. Tuy nhiên, thông tin này sẽ không được

công khai hoặc tiết lộ cho nước của bạn, việc bạn xin tị nạn ở Litva và động
cơ của bạn sẽ được giữ bí mật. Thông tin này sẽ không bị tiết lộ bới Bộ Di
Trú, cơ quan nhà nước Litva, các luật sư và người phiên dịch giúp bạn. Tất
cả những người đó có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của các thông tin
mà bạn cung cấp, nếu công khai thông tin đó họ sẽ chịu trách nhiệm.

TÔI CÓ THỂ HỌC HOẶC ĐI LÀM TRONG KHI ĐƠN CỦA TÔI ĐƯỢC
XEM XÉT KHÔNG?
Trong khi xét đơn xin tị nạn bạn không được làm việc, bởi vì việc nộp đơn
xin tị nạn không cho bạn quyền đi làm. Nếu bạn có con chưa đủ tuổi thành
niên hoặc chính bạn là vị thành niên, bạn nên biết rằng những người xin
tị nạn chưa đủ tuổi được đi học trường phổ thông hoặc cơ sở đào tạo
nghề. Để được quyền lợi đó hãy đến gặp nhân viên trung tâm cung cấp hổ
trợ xã hội hoặc người đại diễn tổ chức phi chính phủ cung cấp hổ trợ cho
những người xin tị nạn.

XIN ĐỢI QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ DI TRÚ VỀ ĐƠN CỦA BẠN
Nếu trong lúc điều tra bạn rời khỏi Cộng hòa Litva hoặc Bộ Di Trú sẽ không
thể liên lạc với bạn vì lý do khác, việc điều tra sẽ ngưng. Điều này có nghĩa
là Bộ Di Trú sẽ không thể hoàn thành việc xem xét và đưa ra quyết định về
yêu cầu của bạn. Sau đó việc xem xét yêu cầu của bạn có thể bị chấm dứt,
trong trường hợp này yêu cầu của bạn sẽ không được xem xét lại ngay cả
khi bạn xin, và yêu cầu xin tị nạn mới của bạn sẽ được xem là yêu cầu tiếp
theo và có thể bị xử lý nghiêm ngặt hơn. Nếu bạn cho rằng bạn cần tị nạn,
xin vui lòng chờ đợi quyết định của Bộ Di Trú. Nếu Bộ Di Trú chưa đưa ra
quyết định, mà bạn xin tị nạn ở một nước Liên minh châu Âu khác, thì nước
đó có thể trả lại yêu cầu của bạn cho Litva để hoàn thành việc xem xét đơn
của bạn.
Nếu bạn không muốn được tị nạn ở Litva, xin vui lòng thông báo bằng văn
bản cho Bộ Di Trú. Trong trường hợp này việc xem xét yêu cầu của bạn sẽ
được chấm dứt và bạn phải quay trở lại đất nước của bạn.

TÔI CẦN LÀM GÌ NẾU TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA
BỘ DI TRÚ?
Nếu bạn không đồng ý với quyết định của Bộ Di Trú thì trong vòng 14 ngày
kể từ ngày nhận quyết định bạn có thể kháng cáo lên Tòa án Hành chính

khu vực Vilnius . Điều quan trọng là đơn kháng cáo phải nộp trong thời gian
được chỉ định. Trong thủ thuật này bạn có quyền nhận hổ trợ pháp lý, và
nếu cần thiết, dùng người phiên dich. Trợ giúp pháp lý có nghĩa là bạn có
quyền có luật sư để chuẩn bị các giấy tờ của bạn và đại diện cho quyền lợi
của bạn trong tòa án. Nếu bạn muốn kháng cáo quyết định, nhưng không có
khả năng lo chi phí trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ với Bộ Di Trú.

TÔI CÓ THỂ KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH GIAM GIỮ TÔI KHÔNG?
Bộ Di Trú không đưa ra quyết định về việc bắt giữ và không giải quyết vấn
đề liên quan. Nếu bạn bị bắt, điều này có nghĩa là tòa án đưa ra quyết định
như thế và chỉ có tòa án có thể thay đổi quyết định này. Nếu bạn không
đồng ý với quyết định của toà giam giữ bạn, bạn có quyền nộp đơn kháng
cáo lên Tòa án hành chính của Lithuania. Nếu bạn đã bị bắt giữ vì lý do
chính đáng, nhưng ban cho rằng bây giờ không có căn cứ để tiếp tục giam
giữ bạn, bạn cũng có quyền kháng cáo lên tòa án huyện theo địa phương
và yêu cầu xem xét lại quyết định tạm giam. Trong trường hợp này bạn có
quyền có luật sư, và nếu cần thiết, một người phiên dịch. Nếu bạn muốn ra
tòa về vấn đề giam giữ, nhưng không có khả năng lo chi phí hỗ trợ luật sư,
hãy liên hệ với Bộ Di Trú.
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TÌM ĐÂU VỀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA
NGƯỜI TỊ NẠN?
Quyền lợi và nghĩa vụ chính của người xin tị nạn, được đề cập trong tờ
này, được ghi trong Luật Cộng hòa Litva “Về địa vị pháp lý của người nước
ngoài” Điều 71 phần 1-3:
Điều 71. Quyền lợi và nghĩa vụ của những người xin tị nạn ở Cộng hòa Litva
1. Người xin tị nạn tại Cộng hòa Litva có các quyền sau đây:
1) sống tại nơi cơ quan Cộng hòa Litva chỉ định, tại nơi giam giữ, điểm kiểm soát biên giới và
các khu quá cảnh, có thể sử dụng điều kiện tiếp nhận vật liệu;
2) nhận thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của mình miễn phí cũng như về hậu quả của việc
không thực hiện nghĩa vụ của mình trong lúc xem xéđơn xin tị nạn, cũng như thông tin liên
quan đến việc xử lý các đơn xin tị nạn;
3) trật tự và điền các văn bản công chứng liên quan đến việc xử lý các đơn xin tị nạn;
4) sử dụng hổ trợ pháp lý do Nhà nước cung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

5) được bồi thường chi phí đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng, khi liền quan đến
việc xử lý đơn xin tị nạn;
6) dùng các dịch vụ của một thông dịch viên miễn phí;
7) được hổ trợ y tế cần thiết, hỗ trợ tâm lý và các dịch vụ xã hội tại Trung tâm Đăng ký người
nước ngoài hoặc Trung tâm tiếp người tị nạn;
8) được trợ cấp tiền hàng tháng là 10 phần trăm thu nhập nhà nước hổ trợ theo quy định của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ An ninh Xã hội và Lao động;
9) liên lạc với đại diện Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và các tổ chức khác thực hiện hổ
trợ pháp lý chuyên ngành và tư vấn cho những người xin tị nạn, và gặp họ trong điều kiện
đảm bảo sự riêng tư (bao gồm cả các trạm kiểm soát biên giới và khu quá cảnh);
10) nếu được xét là người dễ bị tổn thương, thì được sử dụng các điều kiện tiếp nhận phù hợp
với các nhu cầu đặc biệt;
11) sử dụng các quyền khác được bảo đảm bởi các hiệp ước quốc tế, luật pháp và các quy định
khác của Cộng hòa Litva.
2. Những người tị nạn chưa đủ tuổi thành niên có quyền được học tập theo chương trình giáo
dục phổ thông và chương trình đào tạo nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Khoa học. Quyền này phải được đảm bảo ngay và không muộn hơn 3 tháng từ lúc nộp đơn
xin tị nạn. Những người xin tị nạn, mà đã bắt đầu vào học lúc là vị thành niên có quyền học
hết chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình đào tạo nghề, ngay cả khi trong lúc
học đã đạt đến tuổi trưởng thành.
3. Nhiệm vụ của người xin tị nạn:
1) tuân thủ Hiến pháp Cộng hòa Litva, pháp luật và các quy định pháp lý khác;
2) thực hiện các nhiệm vụ của người xin tị nạn được quy định bởi Bộ Di Trú và quyết định của
tòa án ;
3) cho phép bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe;
4) trong lúc xem xét đơn xin tị nạn phải nộp mọi giấy tờ đem theo và cung cấp lời giải thích chi
tiết và đúng sự thật về động cơ xin tị nạn, cá nhân, hoàn cảnh và cách mình đến Cộng hòa
Litva, và hợp tác với cán bộ và viên chức của cơ quan có thẩm quyền;
5) trong lúc phỏng vấn khai báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xử lý đơn
xin tị nạn, về số tiền sẵn có và tài sản tại Cộng hòa Litva và khai báo bằng văn bản cho Bộ
Di Trú về các khoản tiền nhận được tại lãnh thổ của Cộng hòa Litva trong vòng 3 ngày từ lúc
nhận;
6) thông báo ngay bằng văn bản cho Bộ Di Trú về việc thay đổi nơi cư trú, nếu theo quyết định
của Bộ Di Trú được phép cư trú tại nơi mình chọn.

Những quyền lợi và nghĩa vụ khác được đề cập trong tờ này được quy định
trong Điều 221, khoản 1, Điều 67 khoản 3, Điều 71 khoản 5, Điều 821 khoản
3, Điều 117 khoản 1, Điều 118, khoản 1, Điều 136 của Luật này.

Trong tờ ghi nhớ này tóm tắt thông n về các thủ tục cấp tị nạn, về quyền
lợi và nghĩa vụ chính của người xin tị nạn và những hậu quả có thể xảy
ra do không thực hiện những nghĩa vụ này. Tờ ghi nhớ này chỉ cung cấp
thông n, nó không tạo ra và (hoặc) không cấp quyền lợi, không thể áp đặt
thực hiện và chấp nhận các nghĩa vụ pháp lý bởi tờ này. Nếu bạn cần được
giải thích thêm thông n được trình bày trong tờ này hoặc bạn muốn biết
thêm về việc xem xét đơn của bạn, xin vui lòng liên hệ Bộ Di Trú.

