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수원시 소개
Giới thiệu về Tp Suwon 

1     효의 도시 수원  
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lòng hiếu thảo

2     수원 화성 소개 

Giới thiệu về Pháo đài 
Hwaseong (Hoa Thành)

3     수원시 외국인 주민 현황

Hiện trạng người nước 
ngoài tại Tp Suwon 

C H A P T E R



수원은 조선 제22대 정조대왕이 효와 실학사상을 

바탕으로 백성과 더불어 살고자 ‘수원화성’을 건설한 

계획도시입니다.

수원은 도심 중앙의 팔달산, 북쪽의 광교산, 서쪽의 

칠보산이 병풍처럼 둘려 있고 영통과 광교 지역이 

신시가지로 조성돼 세계문화유산‘수원화성’과 함께 

자연 속 전통과 현대의 멋이 어우러진 도시입니다. 

우리나라에서 가장 인구가 많은 

기초지방자치단체이며, 장안구, 권선구, 팔달구, 

영통구 등 4개의 일반 구가 설치되어 있으며, 

조선왕조의 역사가 깃들어 있는 역사 도시로서 

문화유적이 많고, 주변에 자연경관이 뛰어난 곳이 많아 

관광자원이 풍부한 살기 좋은 도시입니다.

Suwon là thành phố đã quy hoạch xây dựng  

'Pháo đài Hwaseong'(Hoa Thành) bởi vua Chính Tổ 

(Jeongjo) vị vua thứ 22 thời đại Triều Tiên (Joseon) 

lấy tư tưởng thực học và hiếu đạo làm nền tảng 

nhằm chung sống cùng nhân dân.

Trung tâm thành phố Suwon là núi Paldal,  

phía bắc là núi Gwanggyo, phía tây là núi Chilbo, 

được bao quanh như một tấm bình phong,  

cùng với khu phố mới thuộc 

khu vực Yeongtong, Gwanggyo và di sản văn hóa 

thế giới 'Pháo đài Hwaseong’

(Hoa Thành) tạo nên nét đẹp hài hòa giữa  

truyền thống và hiện đại trong thiên nhiên.

 

Là cơ quan chính quyền địa phương có số 

lượng dân số đông nhất cả nước, với 4 quận 

là Jangan, Gwonseon, Paldal và Yeongtong.

Và là một thành phố đáng sống 

thấm đượm lịch sử  

triều đại Triều Tiên 

(Joseon), với nhiều di 

tích văn hóa,  

gần nhiều nơi có cảnh 

quan thiên nhiên nổi 

tiếng, tài nguyên du lịch 

phong phú.

효의 도시 수원 
Suwon - Thành phố của lòng hiếu thảo
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수원화성은 정조의 효심이 축성의 근본이 되었으며, 당쟁에 의한 당파정치 근절과 강력한 

왕도정치의 실현을 위한 원대한 정치적 포부가 담긴 정치구상의 중심지로 지어진 것으로 수도 

남쪽의 국방요새로 활용하기 위한 것이었습니다. 

수원화성은 18세기 과학과 건축, 예술을 살필 수 있는 

대한민국 성곽 건축사상 가장 독보적인 건축물로 평가받고 있습니다.

수원화성은 방어 기능과 성벽 안에 갖추어진 4개의 성문을 비롯해 

각기 다른 모양과 특성을 지닌 건축물의 가치를 인정받아 

1997년에 유네스코 세계문화유산으로 지정되었습니다.

화성의 북문이자 정문으로 수도라는 의미를 담고 있습니다.

Là cổng chính và là cổng phía bắc của pháo đài 

Hwaseong, được xem như thủ đô

보물 제402호 | bảo vật số 402. 

화성의 남쪽 문으로 사방팔방으로 길이 열린다는 의미를 담고 

있습니다.

Là cổng phía nam của pháo đài Hwaseong 

mang ý nghĩa mở ra tất cả các con đường bốn phương 

tám hướng

화성의 동문입니다.

Là cửa đông của pháo đài Hwaseong

보물 제403호 | bảo vật số 403 

화성의 서문입니다. 

Là cửa tây của pháo đài Hwaseong

장안문 Janganmun 팔달문 Paldalmun 창룡문 Changryongmun 화서문 Hwaseomun

수원 화성 소개 
Giới thiệu pháo đài Hwaseong(Hoa Thành)

Pháo đài Hwaseong vừa là nền tảng cho lòng hiếu thảo của vua Chính Tổ (Jeongjo), vừa là trung tâm của 

các sáng kiến   chính trị với khát vọng chính trị lớn lao và được sử dụng 

như một pháo đài phòng thủ ở phía nam của thủ đô nhằm xóa bỏ chính trị đảng phái 

xung đột đảng và thiết lập một chính phủ hoàng gia mạnh mẽ.  

Pháo đài Hwaseong(Hoa Thành) được xem là công trình độc đáo nhất trong lịch sử kiến   trúc thành trì của 

Hàn Quốc, nơi có thể khám phá nghệ thuật, kiến trúc và khoa học trong thế kỷ 18.

Pháo đài Suwon Hwaseong(Hoa Thành) là thành trì có chức năng phòng ngự với bốn cổng thành được  

xây dựng bên trong tường thành, mỗi công trình đều có hình dáng và nét 

đặc trưng khác nhau, có giá trị và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997.

8 9chapter1 수원시 소개  Giới thiệu về Tp Suwon  수원에 산다 SỐNG Ở SUWON



    수원시 외국인주민 Người nước ngoài tại Tp Suwon

수원시에 거주하는 외국인주민은 67,073명으로 수원시 인구1,214,986명의 5.5%에 해당.  

(행정안전부에서 2019.11.1.일 기준 공표(2020.11월))

Người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố Suwon là 67.073 người, chiếm 5,5% dân số của Tp Suwon là 

1.214.986 người. (Theo công bố ngày 1.11.2019 của Bộ hành chính và an toàn (tháng 11.2020))
※ 전국 시군별 순위 :   안산시(92,787명), 수원시(67,073명), 화성시(65,040명), 시흥시(59,634명) / 전국 2위

※   Xếp hạng quận, thành phố trên toàn quốc: Tp Ansan (92.787 người), Tp Suwon (67.073 người), Tp Hwaseong(65.040),  

Tp Siheung(59.634) / đứng thứ 2 trên toàn quốc

 외국인주민수 Dân sô người nước ngoài     외국인주민비율 Tỷ lệ người nước ngoài
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한국국적취득자 Người nhập tịch Hàn Quốc

6,023명명(người) | 9%

외국국적동포 Kiều bào quốc tịch nước ngoài

22% | 14,949명(người)

결혼이민자 Người kết hôn di trú

4,611명(người) | 7%

외국인주민자녀 Con em người nước ngoài

 4,864명(người) | 7%

유학생 Du học sinh

7% | 4,499명(người)

외국인근로자 Lao động người nước ngoài 

14,052명(người) | 21%

기타 Nước khác

27% | 18,075명(người)

수원시 외국인주민 현황
Tình trạng người nước ngoài tại Tp Suwon

    국적별 외국인주민 Người nước ngoài cư trú theo quốc tịch

중국 (한국계)

Trung Quốc (gốc Hàn)

중국

Trung Quốc

베트남

VIệt Nam

미국

Mỹ

일본

Nhật Bản

대만

Đài Loan

기타

nước khác

34,416 7,623 3,342 1,448 413 320 8,624
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VIệt Nam

미국

Mỹ

일본

Nhật Bản

대만

Đài Loan

기타

nước khác

7,623

3,342
1,448 413 320

8,624

34,416

    외국인주민 집중거주지역 Khu vực tập trung đông người nước ngoài 

고등

Go deung

세류2

Seryu2

매산

Mae san

영화

Yeonghwa

율천

Yulcheaon

화서1

Hwaseo1

인계

Ingye

세류3

Seryu3

지동

Jidong

5,316 4,668 4,179 3,512 3,223 3,183 2,567 2,558 2,516

    유형별 외국인주민 Hình thức cư trú của người nước ngoài 
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2,567 2,558 2,516
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외국인·다문화가족 
지원 안내

Hướng dẫn hỗ trợ gia đình đa văn 
hóa·người nước ngoài

1       수원시 외국인 주민 지원 사업 소개 

Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người 
nước ngoài tại Tp Suwon 

2     수원시 운영기관 사업 소개 

Giới thiệu chương trình của các cơ quan 
điều hành tại Tp Suwon 

3     다국어지원 서비스 

Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ

4     수원시 외국인·다문화가족 지원기관 소개

Giới thiệu cơ quan hỗ trợ gia đình đa 
văn hóa người nươc ngoài Tp Suwon 

5      수원시 외국인 주민 공동체 소개 

Giới thiệu cộng đồng người nước ngoài 
Tp Suwon 

C H A P T E R



다문화가정자녀 방문학습지원  
Hỗ trợ học tập tại nhà cho con em gia đình đa văn hóa

다문화가족 부모의 한국어 능력 부족으로 인한 취학 전 자녀교육에 한계를 전문지도사와 학습지의 도움으로 
극복하는 맞춤형 지원사업
Là chương trình hỗ trợ bố mẹ gia đình đa văn hóa, bị hạn chế năng lực tiếng Hàn về mặt giáo dục 

con cái trước khi nhập học bằng cách cử giáo viên chuyên môn đến nhà hướng dẫn bài tập giúp  

con em gia đình đa văn hóa vượt qua khó khăn.

    사업내용 Nội dung chương trình

 지원기간 : 2021. 3월 ~ 12월

 지원대상 : 만4세~10세 다문화가족 자녀 

   지원내용 : 방문학습지(한글, 국어) 지원(주1회) 

   신청방법 : 동 행정복지센터 방문, 전화, 팩스 신청 

 Thời gian hỗ trợ : Tháng 3 ~ tháng 12 năm 2021

 Đối tượng hỗ trợ : Con em gia đình đa văn hóa từ 4 tuổi ~ 10 tuổi

 Nội dung hỗ trợ : Hỗ trợ (1 lần/tuần) học tập tại nhà (Tiếng Hàn, Quốc ngữ)

 Cách thức đăng ký : Đăng ký qua fax, điện thoại, đến trực tiếp tại Ủy ban Phường

    생활 안내 책자 제작 및 다문화신문 구독 
Phân phối báo đa văn hóa và xuất bản sách hướng dẫn sinh hoạt

정보의 사각지대에 있는 외국인주민 에게 생활가이드북 제작(배포) 및 다문화신문 구독 지원을 통해 

다문화정책 및 생활정보 등을 제공하여 안정적인 한국생활 적응을 지원

Thông qua việc xuất bản(phân phối) sách hướng dẫn sinh hoạt và hỗ trợ đăng ký nhận báo đa văn

hóa nhằm cung cấp thông tin về sinh hoạt, chính sách đa văn hóa và hỗ trợ thích nghi ổn định

cuộc sống tại Hàn Quốc cho người nước ngoài ở vùng sâu vùng xa.

    사업내용 Nội dung chương trình

 외국인주민 생활가이드북 제작 배포

   다문화신문 구독지원

• 지원기간 : 2021년 1월 ~ 12월(월2회, 12개월)

   Xuất bản phát hành sách hướng dẫn sinh hoạt cho người nước ngoài

     Hỗ trợ đăng ký nhận báo đa văn hóa

• Thời gian hỗ trợ : Tháng 1 ~ tháng 12 năm 2021(2 lần/tháng, 12 tháng)

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon

외국인주민 한국사회적응지원 
Hỗ trợ người nước ngoài thích ứng xã hội Hàn Quốc
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외국인주민 생활안전 교육 
Giáo dục an toàn đời sống cho người nước ngoài

결혼이민자 및 외국인 주민들에게 아동학대 신고, 보이스피싱 예방, 교통안전 등 피해를 최소화하여 한국 

사회 안정적 적응 지원

Hỗ trợ thích nghi ổn định với xã hội Hàn Quốc cho người nước ngoài và người kết hôn di trú qua 

việc giảm thiểu tối đa thiệt hại của các vấn đề như khai báo bạo lực trẻ em, phòng chống lừa đảo  

tài chính qua điện thoại, an toàn giao thông v.v..

    사업내용 Nội dung chương trình

 사업대상 : 외국인주민, 결혼이민자 등 200여명

 체험코스 : 환경보호, 교통안전, 범죄예방 등 교육

 운영방법 : 온라인교육(학습과정시 전,후 동영상 활용)

 Đối tượng hỗ trợ  : 200 người là người nước ngoài, người kết hôn di trú, v.v..

   Khóa học trải nghiệm : Các khóa học về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống  

tội phạm v.v..

   Phương thức thực hiện : Giáo dục trực tuyến Online(tận dụng video trước và sau trong  

quá trình học)

    결혼이민자 맞춤형 취업교육 
Đào tạo việc làm phù hợp với người kết hôn di trú

한국어로 의사소통이 가능한 결혼이민자의 적합 직종에 대한 취업 교육 지원 및 일자리 연계를 통하여 

결혼이민자의 생활 안정을 돕고 지역사회의 일원으로 육성

Thông qua việc kết nối việc làm và hỗ trợ đào tạo việc làm phù hợp với các ngành nghề cho người 

kết hôn di trú có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn nhằm giúp đỡ ổn định cuộc sống và bồi dưỡng người 

kết hôn di trú trở thành thành viên của cộng đồng địa phương.

    사업내용 Nội dung chương trình

 지원대상 : 한국어가 가능한 결혼이민자

 지원내용 : 결혼이민자 취업교육 지원(소잉디자이너, 정리수납전문가 과정 등)

 Đối tượng hỗ trợ : Người kết hôn di trú biết tiếng Hàn

   Nội dung hỗ trợ : Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người kết hôn di trú (khóa đào tạo nhà thiết kế 

may mặc, chuyên gia sắp xếp đồ v.v)

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon

외국인주민 역량강화 
Nâng cao năng lực cho người nước ngoài

16 17chapter2  외국인·다문화가족지원 안내 Hướng dẫn hỗ trợ gia đình đa văn hóa·người nước ngoài 수원에 산다 SỐNG Ở SUWON



다(多)어울림 공동체 공모사업  
Chương trình tuyển chọn cộng đồng Đa hòa hợp Tp Suwon 

공모사업을 통한 자생적 다문화 공동체 활성화로 내·외국인이 상생하는 다문화 포용도시 수원을 조성

Thông qua chương trình tuyển chọn, nhằm thúc đẩy cộng đồng đa văn hóa tự phát tạo nên  

Tp Suwon - Tp cộng sinh đa văn hóa giữa những người trong và ngoài nước. 

    사업내용 Nội dung chương trình

 신청대상 : 비영리법인(단체), 사회적협동조합 등

 사업분야 : 문화예술활성화, 역량강화, 자립기반조성

 선정방법 : 공모·지방보조금심의위원회 심의·선정

 Đối tượng đăng ký : Cơ quan(đoàn thể) phi lợi nhuận, hợp tác xã mang tính xã hội v.v..

   Lĩnh vực thực hiện : Mở rộng văn hóa nghệ thuật, nâng cao năng lực, hình thành nền tảng tự lập.

   Phương thức tuyển chọn : Tuyển chọn công khai · Hội đồng thẩm tra ngân sách địa phương  

xét duyệt ·tuyển chọn

    외국인주민 긴급지원 
Hỗ trợ khẩn cấp người nước ngoài

외국인 주민이 갑작스러운 위기상황에 처할 경우 긴급지원을 통해 기본적인 인권보장과 최소한의 안정적 생활 도모

Thông qua dịch vụhỗ trợ khẩn cấp khi người nước ngoài gặp tình huống nguy cấp, nhằm đảm bảo

nhân quyền cơ bản vàổn định cuộc sống.

    사업내용 Nội dung chương trình

 지원대상 : 수원시 거주 저소득 외국인 주민

   사업내용 :  중한질병, 재해, 사고, 주소득자의 사망 등의 

사유로 위기상황에 처해 도움이 필요한 경우 긴급지원

 지원종류 : 긴급의료비, 긴급생계비, 해산비 등

    접 수 처 : 수원시 외국인복지센터(☎223-0575) 

수원시 다문화가족지원센터(☎257-8504) 

수원시 글로벌청소년드림센터(☎070-5105-8001)

   Đối tượng hỗ trợ : Người nước ngoài có thu nhập 

thấp tại Tp Suwon

   Nội dung chương trình :  Hỗ trợ khẩn cấp các 

trường hợp cần sự giúp đỡ trong tình huống nguy 

cấp vì các lý do như bệnh hiểm nghèo, thiên tai, 

tai nạn, người lao động chính qua đời v.v..

    Hình thức hỗ trợ : chi phí y tế khẩn cấp, chi phí 

sinh hoạt khẩn cấp, chi phí sinh sản v.v..

   Nơi đăng ký : Trung tâm phúc lợi người nước 

ngoài Tp Suwon (☎223-0575) 

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Tp Suwon (☎257-8504) 

Trung tâm ước mơ thanh niên toàn cầu Tp Suwon(☎070-5105-8001)

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon

외국인주민 생활안정 지원
Hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người nước ngoài
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이주민 상담활동가 사례회의 
Cuộc họp về các tình huống thực tế của các tư vấn viên người nước ngoài

수원시에서 활동하고 있는 이주민 상담활동가들과 상담사례 공유 및 상호토론을 통한 다문화 정책발전 

기반마련

Thông qua việc thảo luận và cùng chia sẻ về những tình huống thực tế của các tư vấn viên  

người nước ngoài đang hoạt động tại Tp Suwon nhằm  tạo nền tảng cho việc phát triển chính sách 

đa văn hóa.

    사업내용 Nội dung chương trình

 운영기간 : 2021년 1월~12월

 참여대상 : 이주민 상담활동가, 통번역사, 변호사, 사례관리자, 공무원 등 20여명

 회의내용 : 기관별 사례발표, 질의 및 답변, 토의

 Thời gian thực hiện : Từ tháng 1 ~ tháng 12/2021

   Đối tượng tham gia : 20 người là tư vấn viên người nước ngoài, thông·biên dịch viên, luật sư, 

cán bộ quản lý tình huống, công chức v.v..

 Nội dung cuộc họp : Từng cơ quan trình bày tình huống thực tế, hỏi đáp và thảo luận

    다문화유관기관 소통회의 
Cuộc họp giữa các cơ quan liên quan đến đa văn hóa tại Tp Suwon

수원시 다문화 유관기관 간 정보공유 및 상호의견을 수렴하여 다문화 정책 발전에 기여

Bằng việc chia sẻ thông tin và thu thập ý kiến  giữa các cơ quan liên quan đến đa văn hóa  

nhằm góp phần phát triển chính sách đa văn hóa tại Tp Suwon

    사업내용 Nội dung chương trình

 운영기간 : 2021년 1월~12월

 참여대상 : 10여명(위탁기관 3개소, 유관기관 2개소, 다문화정책과 등)

 회의내용 : 市 주요시책 공유, 건의사항 및 주요 현안사항 토론

 Thời gian thực hiện : Từ tháng 1 ~ tháng 12/2021

     Đối tượng tham gia : 10 người (3 cơ quan ủy thác, 2 cơ quan có liên quan,  

phòng chính sách đa văn hóa v.v..)

   Nội dung cuộc họp : Chia sẻ các chính sách trọng yếu, thảo luận nội dung kiến nghị và  

các vấn đề quan trọng còn tồn đọng 

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon

외국인주민 지역사회 네트워크 구축 
Xây dựng mạng lưới trong cộng đồng địa phương người nước ngoài
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외국인지원시책자문위원회 
Điều hành Hội đồng tư vấn chính sách hỗ trợ người nước ngoài

외국인 주민 지원정책 수립 및 제도 개선에 관한 사항 자문

Tư vấn về những vấn đề liên quan đến việc cải thiện chế độ và thiết lập chính sách hỗ trợ người nước ngoài

    사업내용 Nội dung chương trình
 근      거 : 수원시거주외국인지원조례 제7조

   구성인원 : 14명(외국인주민 관련 전문가, 공무원, 유관기관, 

외국인주민 등)

   Căn cứ : Điều 7 Điều lệ hỗ trợ người nước ngoài cư trú 

tại Tp Suwon

   Số lượng hội viên : 14 người (chuyên gia về người nước 

ngoài, công chức, cơ quan liên quan, người nước ngoài, v.v..)

다문화가족지원위원회 
Hội đồng hỗ trợ gia đình đa văn hóa

다문화가족 지원을 위한 기본계획 수립에 관한 사항, 다문화가족 지원사업, 다문화가족지원센터 운영에 

관한 사항 자문·심의

Xem xét.tư vấn các nội dung liên quan đến việc điều hành trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa,  

chương trình hỗ trợ qia đình đa văn hóa, thiết lập kế hoạch cơ bản nhằm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.

    사업내용 Nội dung chương trình
 근    거 : 수원시다문화가족지원조례 제6조

   구성인원 : 10명(외국인주민 관련 전문가, 공무원, 유관기관, 

외국인주민 등)

   Căn cứ : Điều 6 Điều lệ hỗ trợ gia đình đa văn hóa Tp Suwon

   Số lượng hội viên : 10 người (chuyên gia về người  

nước ngoài, công chức, cơ quan liên quan, người nước ngoài, v.v..)

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon

외국인 시정홍보단 다(多)누리꾼 
Hoạt động Dân mạng Danuri của người nước ngoài

국가별 이주민으로 구성된 활동가를 모집하여 온라인 커뮤니티를 통한 시정 홍보 및 의견수렴을 통한 

다양한 다(多)누리꾼 활동 전개

Chiêu mộ thành viên là những người người nước ngoài theo từng quốc gia và triển khai hoạt động 

đa dạng thông qua việc thu thập ý kiến và quảng bá qua cộng đồng trực tuyến

    사업내용 Nội dung chương trình

 사업기간 : 2021년 1월~12월

 사업대상 : 10개국 외국인 주민 등 62명

 활동방법 :   시정홍보 자료를 온라인 커뮤니티(페이스북, Wechat, Zalo) 등에 게시 및 외국인 주민의 모국인 

수원 방문 시 안내 봉사

 인센티브 : 자원봉사 실적 적립, 우수활동자 표창

 Thời gian : Từ tháng 1~tháng 12/2021 

 Đối tượng : 62 người, thuộc 10 quốc qia

   Phương thức hoạt động : Đăng thông tin quảng bá lên mạng(Facebook, Wechat, Zalo, vv) và 

hướng dẫn tình nguyện cho người cùng nước khi đến thăm Suwon 

   Khuyến khích : Tích điểm tình nguyện, khen thưởng người hoạt động xuất sắc

내·외국인 소통의 장 마련
Tạo không gian giao tiếp cho người trong và ngoài nước
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다문화 한가족 축제 
Lễ hội gia đình đa văn hóa

세계인의 날(5.20)을 기념하여 세계문화의 다양성을 이해하며 외국인 주민과 함께 생활하는 글로벌 

휴먼시티 수원을 조성하는 축제 개최

Khai mạc lễ hội Tp nhân loại toàn cầu Suwon, đồng hành cùng người nước ngoài nhằm hiểu sâu sắc 

hơn về nền văn hóa trên toàn thế giới và kỷ niệm ngày thế giới (20/5)

    사업내용 Nội dung chương trình

 일      시 : 2021년 5월(예정)

 장      소 : 미정

 대      상 : 외국인 주민 등

   행사내용 : 세계인의 날(5.20)을 기념하여 기념식, 다문화 퍼포먼스, 국제민속공연, 국제의상패션쇼, 

국제음식·문화체험 등

 Thời gian : Tháng 5/ 2021(dự kiến)

 Địa điểm : Chưa quyết định

 Đối tượng: Người nước ngoài, v.v...

   Nội dung sự kiện: Lễ kỷ niệm ngày thế giới(20/5), biểu diễn lễ hội đa văn hóa, văn hóa dân gian 

thế giới, trình diễn thời trang quốc tế, trải nghiệm ẩm thực và văn hóa thế giới, v.v..

외국인주민 한국어 말하기 대회 
Chương trình thi nói tiếng Hàn dành cho người nước ngoài

외국인주민의 한국어 말하기 대회를 통해 다문화 사회의 안정적인 정착을 돕고 애정과 관심을 갖는 계기 마련

Thông qua cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho người nước ngoài tạo cơ hội quan tâm, dành tình cảm 

và giúp đỡ ổn định trong  xã hội đa văn hóa

    사업내용 Nội dung chương trình

 일      시 : 2021년 11월(예정)

 장      소 : 수원시청 대강당(별관2층)

 대      상 : 수원시 소재 한국어교육기관을 이용하는 결혼이민자, 유학생, 외국인근로자 등

 행사내용 : 말하기 대회, 문화공연, 시상

 Thời gian : Tháng 11 năm 2021(dự kiến)

 Địa điểm : Hội trường tòa thị chính Tp Suwon (tầng 2 toà phụ) 

    Đối tượng : Người kết hôn di trú, du học sinh, người lao động nước ngoài, v.v... hiện đang  

theo học ở các cơ quan đào tạo tiếng Hàn tại Tp Suwon

 Nội dung sự kiện : Thi nói tiếng Hàn, văn nghệ, trao thưởng 

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon
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수원팔달, 어린이집 하모니 운영 
Suwon paldal, Giáo viên nhà trẻ Hamorny

    사업내용 Nội dung chương trình

   사업소개 : 한국어 자격을 취득한 다문화(외국인) 여성을 어린이집에 배치하여 영유아·학부모·보육교직원 

간 의사소통 증진 및 보육교사 자격증을 취득한 다문화(외국인) 여성에게 일자리를 제공하여 취업률을 

제고하고, 공공기관 근무 경력을 통해 민간 일자리 사업 진입기반 마련

 수행기관 : 수원시 팔달구 가정복지과(보육지원팀)

 주요내용 : 영유아·학부모·교직원 간 의사소통 및 보육업무 지원

   Giới thiệu về chương trình : Bố trí cho phụ nữ đa văn hóa(người nước ngoài) có chứng chỉ 

tiếng Hàn vào làm việc tại trường mẫu giáo nhằm giúp tăng cường giao tiếp giữa trẻ nhỏ·phụ 

huynh·giáo viên đồng thời tạo việc làm cho phụ nữ đa văn hóa(người nước ngoài) đang sỡ hữu 

chứng chỉ giáo viên nhà trẻ, nâng cao tỉ lệ việc làm, tạo bước ngoặt nền tảng cho việc gia nhập 

vào các dự án việc làm cơ quan tư nhân thông qua kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nhà nước

   Cơ quan thực thi : Phòng phúc lợi gia đình quận Paldal, Tp Suwon(Bộ phận hỗ trợ giáo dục  

nuôi dạy trẻ)

   Nội dung chính: Hỗ trợ giao tiếp 

giữa trẻ nhỏ·phụ huynh·giáo viên 

và công việc nuôi dạy trẻ

도서관 다문화 특화사업 
Chương trình mũi nhọn Thư viện đa văn hóa

체계적인 외국도서 수집 및 외국도서 이용 활성화, 문화 다양성 이해 증진 프로그램 운영으로 상호문화 

존중을 위한 사회 분위기 조성

Bằng việc thu thập, cải tiến sử dụng tư liệu nước ngoài theo hệ thống, thực hiện chương trình thúc đẩy 

nhận thức về sự đa dạng văn hóa nhằm mục đích tạo môi trường xã hội tôn trọng văn hóa lẫn nhau

    사업내용 Nội dung chương trình

 사업기관 : 영통도서관

 사업내용

• 외국도서 열람·대출 : 외국도서 16,806권 소장

• 찾아가는 다문화 프로그램 : 독서지도, 작가와의 만남

• 다문화 인식개선 프로그램 : 세계문화 강의 및 체험 등

 Cơ quan thực hiện : Thư viện Yeongthong

 Nội dung chương trình

• Xem·mượn sách nước ngoài: 16,806 quyển sách nước ngoài

•   Chương trình tìm đến đa văn hóa: 

hướng dẫn đọc sách, tổ chức  

gặp gỡ với tác giả

•   Chương trình cải thiện nhận thức 

về đa văn hóa: học và trải nghiệm 

về văn hóa thế giới, v.v...

                 

수원시 외국인주민 지원 사업 소개
Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người nước ngoài tại Tp Suwon

기타 사업  
Chương trình khác
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    다문화 인식개선사업 
Chương trình nâng cao nhận thức về đa văn hóa

수원시민의 다문화에 대한 인식개선 및 내·외국인 사회통합 분위기를 조성하기 위한 다문화사회 이해 

교육과 체험 기회 제공

Tạo cơ hội trải nghiệm, học tập và tìm hiểu về đa văn hóa nhằm mục đích tạo không gian hòa nhập 

xã hội giữa người trong và ngoài nước và  nâng cao nhận thức về đa văn hóa cho người dân Suwon.

    사업내용 Nội dung chương trình

 문화다양성 이해교육

• 대상 : 미취학, 초등학생, 교사, 일반시민 등

 문화체험 캠페인 및 홍보부스 운영 

 공직자 다문화 인식개선 교육

 Buổi giảng về tìm hiểu sự đa dạng văn hóa

• Đối tượng: Trẻ em dưới tuổi đi học, học sinh tiểu học, giáo viên, công dân, v.v..

 Thực hiện chương trình quảng bá và chiến dịch trải nghiệm văn hóa

 Buổi giảng nâng cao nhận thức về đa văn hóa cho công chức nhà nước

글로벌 다문화 특성화 학교 운영 
Điều hành trường đặc thù đa văn hóa toàn cầu

다문화가정 학생에게 맞춤형 지원교육으로 학교생활 적응 및 글로벌 인재 양성 지원

Hỗ trợ đào tạo nhân tài toàn cầu và hỗ trợ thích nghi với sinh hoạt học đường thông qua  

chương trình giáo dục phù hợp với học sinh gia đình đa văn hóa

    사업내용 Nội dung chương trình

 사업대상 : 다문화가정 학생이 재학중인 관내 학교

 사업기관 : 수원시 교육청소년과

 사업내용 

• 글로벌다문화 특성화학교 지정  

• 한국어교육,  상담 등 프로그램 운영

 Đối tượng : Học sinh gia đình đa văn hóa hiện đang học tại trường trực thuộc cơ quan  

 Cơ quan thực hiện : Phòng giáo dục thanh thiếu niên Tp Suwon

 Nội dung chương trình

• Chỉ định trường đặc thù đa văn hóa toàn cầu 

• Thực hiện các chương trình như giáo dục tiếng Hàn, giáo dục kỹ năng đặc biệt, v.v..

28 29chapter2  외국인·다문화가족지원 안내 Hướng dẫn hỗ trợ gia đình đa văn hóa·người nước ngoài 수원에 산다 SỐNG Ở SUWON
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    외국인주민 고충상담 지원 사업 
Chương trình hỗ trợ tư vấn tình huống khó khăn cho người nước ngoài

 내용 

•   다국어 상담센터 운영 : 임금체불, 출입국관련, 사업장갈등, 가정상담 등 다국어 상담 지원 (다국어상담사 

9명, 9개 언어 지원)

• 상담교육 실시 : 연 2회 진행 (상담 통·번역사 양성교육, 상담사 보수교육)

•   외국인노동자지원센터 운영 : 네팔어 및 중국어 지원, 외국인근로자(E-9, H-2)의 상담 및 국내체류 

외국인근로자 고용사업주 노무관리 멘토링

•   통역지원사업 운영 : 베트남 근로자 및 이주여성 국내 체류 편의 제공 업무, 노무관리 멘토링, 병원 통·번역 

지원

 Nội dung

•   Trung tâm tư vấn đa ngôn ngữ : Hỗ trợ tư vấn đa ngôn ngữ về vấn đề thanh toán tiền lương, 

xuất nhập cảnh, mâu thuẫn trong công việc, quan hệ gia đình, v.v..(Hỗ trợ 9 loại ngôn ngữ  

với 9 chuyên viên tư vấn đa ngôn ngữ)

•   Tiến hành đào tạo tư vấn : 1 năm 2 lần (đào tạo thông biên dịch tư vấn, giáo dục bồi dưỡng  

tư vấn viên)     

•    Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài : Hỗ trợ tiếng Trung Quốc và Nepal, tư vấn cho  

người lao động nước ngoài(E-9, H-2) và cố vấn quản lý lao động cho chủ doanh nghiệp sử dụng 

lao động người nước ngoài đang lưu trú trong nước

•    Hỗ trợ thông biên dịch : Cung cấp tiện ích cho phụ nữ di trú trong nước và lao động người  

Việt Nam, cố vấn quản lý lao động, hỗ trợ thông biên dịch bệnh viện

    외국인주민 정착 맞춤형 교육지원 사업 
Chương trình hỗ trợ giáo dục định cư cho người nước ngoài

   내용 : 외국인주민 한국어교육, 사회통합프로그램, 조기적응프로그램 ,직업능력개발교육,  

중국동포 역사교육, 다문화언어교육 ,뉴스리터러시 미디어교육 ,다문화인식개선교육 

   Nội dung : Giáo dục tiếng Hàn cho người nước ngoài, chương trình hội nhập xã hội,  

chương trình thích nghi thời kỳ đầu, đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp,  

giáo dục lịch sử cho kiều bào Trung Quốc, giáo dục ngôn ngữ đa văn hóa,  

giáo dục truyền thông hiểu biết về thời sự, giáo dục nâng cao nhận thức về đa văn hóa

수원시외국인복지센터 
Trung tâm phúc lợi người nước ngoài Tp Suwon

이용시간 : 월~금, 일요일 09:00~18:00   | Thời gian hoạt động : Từ 09:00~18:00,  Thứ 2 ~ Thứ 6
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    외국인주민 문화활동 지원 사업 
Chương trình hỗ trợ hoạt động văn hóa cho người nước ngoài

 내용 

•   한국문화체험 : 한국문화체험학습, 한국 명절문화체험, 한국문화 이해탐방 

•   다문화한가족축제 : 세계인의 날을 기념하여 외국인주민과 시민이 함께하는 문화교류 축제 행사 

•   다문화멘토링 : 수원시민과 외국인주민의 결연 및 멘토링으로 정서적지지와 함께 다문화감수성 향상

•   재수교민회 운영 : 13개국 14개교민회 (중국, 필리핀, 몽골, 러시아, 베트남, 태국, 캄보디아, 방글라데시, 

일본, 인도네시아, 중국 귀한동포, 네팔, 인도, 키르기스스탄) 문화교류 지원

•   다문화피플퍼즐봉사단 : 외국인으로 구성된 봉사단으로 복지시설 방문 봉사활동을 통해 사회환원 및 

문화활동 참여 기회 제공

•   코로나블루 극복 프로그램 : 코로나19 장기화로 인한 우울감 및 무기력감 극복을 위한 지원

 Nội dung

•   Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc : Học tập trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, trải nghiệm văn hóa 

ngày lễ tết Hàn Quốc, khám phá tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Lễ hội gia đình đa văn hóa:  

Lễ kỷ niệm ngày thế giới và  giao lưu văn hóa giữa người dân trong nước và người nước ngoài

•   Cố vấn đa văn hóa : Nâng cao sự cảm thụ về đa văn hóa cùng với sự ủng hộ về mặt tinh thần 

thông qua việc hỗ trợ cố vấn và kết nối giữa người dân Suwon với người nước ngoài

•   Điều hành Hội kiều bào : Hỗ trợ trao đổi văn hóa giữa 14 hội kiều bào thuộc 13 quốc gia  

(Trung Quốc, Philippines, Mông Cổ, Nga, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Bangladesh,  

Nhật Bản, Indonesia, kiều bào Trung Quốc, Nepal, Ấn Độ, Kyrgyzstan)

•    Đội tình nguyện đa văn hóa People Puzzle : Tạo cơ hội cho đội tình nguyện người nước ngoài 

tham gia vào các hoạt động có lợi cho xã hội, hoạt động văn hóa thông qua việc đến thăm và 

làm tình nguyện tại các cơ sở phúc lợi xã hội

•   Chương trình khắc phục Corona blue : Hỗ trợ khắc phục trầm cảm và bất lực do sự kéo dài của 

dịch bệnh Corona 19

    외국인주민 복지지원 사업 
  Chương trình hỗ trợ phúc lợi cho người nước ngoài

 대상 : 외국인주민 (월2회,  매월 둘째, 넷째 일요일 진행)

 내용 : 무료진료(내과, 외과, 치과, 무료투약), 무료이미용(컷트)

   Đối tượng : Người nước ngoài(1 tháng 2 lần, Chủ Nhật của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng)

   Nội dung : Điều trị miễn phí(nội khoa, ngoại khoa, nha khoa, cấp thuốc miễn phí), cắt tóc  

miễn phí(cut)
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    외국인주민 홍보 사업 
Chương trình quảng bá cho người nước ngoài

 수원시의 다문화정책 및 센터 사업 홍보

  내용 

•   다국어 소식지 ‘파트너’ 제작 : 연 2회 다국어 소식지 발행 (한국어 및 영어, 중국, 베트남, 러시아 등 5개국어 

번역)

•   유튜브 제작 운영 : ‘수원시외국인복지센터SM(Suwon Migrant)TV 채널 운영

•   홍보물 제작 : 연 1회 센터 홍보 리플렛 제작

 Quảng bá các chương trình của trung tâm và chính sách đa văn hóa của Tp Suwon

 Nội dung

•    Sản xuất ấn phẩm tin tức đa ngôn ngữ ‘Partner’ : phát hành ấn phẩm tin tức đa ngôn ngữ 2 lần 

/ năm (bản tiếng Hàn và 5 bản dịch tiếng Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Nga, v.v...)

•    Hoạt động sản xuất kênh Youtube : Sản xuất kênh truyền hình mang tên 

‘수원시외국인복지센터SM(Suwon Migrant)TV

•   Chế tác các vật phẩm phục vụ quảng bá : Chế tác tờ rơi quảng bá cho trung tâm mỗi năm 1 lần

    집합 한국어교육(온라인 진행 예정) 
Đào tạo lớp Tiếng Hàn tập trung(dự kiến học online)

 결혼이민자 및 외국인주민 한국어교육사업 

•   결혼이민자 역량강화지원 : 토픽반(초급/중급/고급 과정) 지역문화를 활용한 한국어, 취업을 위한 

한국어교육

•   결혼이민자 한국어교실 : 기초반(0~3반), 재밌는 한국어교실(1~2반)

 Chương trình đào tạo Tiếng Hàn cho người kết hôn di trú và người nước ngoài

•   Hỗ trợ nâng cao năng lực cho người kết hôn di trú : Lớp Topik(sơ cấp/trung cấp/ cao cấp) 

Đào tạo Tiếng Hàn để tìm việc, Tiếng Hàn vận dụng trong văn hóa địa phương

•    Lớp tiếng Hàn cho người kết hôn di trú : Lớp sơ cấp(lớp 0~3), lớp tiếng Hàn thú vị(lớp 1~2)

수원시다문화가족지원센터 
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Tp Suwon

이용시간 : 월~금, 일요일 09:00~18:00   | Thời gian hoạt động : Từ 09:00~18:00,  Thứ 2 ~ Thứ 6
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    다문화가족 서포터즈 사업 
Chương trình Tình nguyện viên hỗ trợ gia đình đa văn hóa

 다문화가족의 지역사회 적응과 생활 편익 향상을 위해 결혼이민자 발굴 및 센터 등록, 프로그램 이용 연계

 다문화가족의 한국 사회 적응에 필요한 각종 생활 안내 지원

 수원시 다문화가족 서포터즈 : 10명(2021년 1월 기준)

   Tìm kiếm người kết hôn di trú và kết nối đăng ký hội viên  

sử dụng chương trình của trung tâm nhằm nâng cao tiện ích 

cuộc sống và thích nghi với xã hội cho gia đình đa văn hóa  

   Hỗ trợ thông tin sinh hoạt cần thiết nhằm thích nghi với  

xã hội Hàn Quốc cho gia đình đa văn hóa

   Tình nguyện viên hỗ trợ gia đình đa văn hóa Tp Suwon : 

10người (Căn cứ theo tháng 1/2021)

    다문화가족 사회통합 사업 
Chương trình hội nhập xã hội dành cho gia đình đa văn hóa

 한국생활 적응교육 : 결혼이민자의 한국생활 적응을 위한 스마트폰 영상 미디어사업 운영

   취업지원 : 운전면허 필기교실, 자동차학과면허시험, 새일센터 연계 취업 전 교육 등 기초소양교육운영 및 

취업전문기관 연계 취업상담

 다문화가족 자조모임 : 국가별 자조모임 수시 진행

 나눔 봉사단 : 결혼이민자 나눔 봉사단 교육 및 활동 진행

   Giáo dục thích nghi với sinh hoạt Hàn Quốc : Thực hiện các video truyền thông trên  

Smart Phone  nhằm hỗ trợ việc thích nghi cuộc sống Hàn Quốc của người kết hôn di trú

   Hỗ trợ việc làm : Lớp luyện thi bằng lái xe ô tô lý thuyết và thực hành, kết nối 'trung tâm  

việc làm mới', giáo dục trước khi xin việc, v.v... tiến hành các lớp đào tạo cơ bản và kết nôi  

tư vấn việc làm với các cơ quan chuyên môn

   Nhóm họp gia đình đa văn hóa : Thường xuyên tiến hành các nhóm họp gia đình đa văn hóa 

theo từng quốc gia

   Nhóm tình nguyện viên : Tiến hành hoạt động và giáo dục nhóm tình nguyện viên  

người kết hôn di trú

    가족 사업 Chương trình cho gia đình

 다문화가족 학령기 자녀 입학 및 입시정보 제공,

 이중언어교육(다문화자녀 베트남어, 중국어, 영어 교실),

 창의수학교실, 역사교실, 다문화아동 미술심리교실

   Cung cấp thông tin tuyển sinh và nhập học  

theo từng độ tuổi cho trẻ em gia đình đa văn hóa

   Giáo dục song ngữ(lớp Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, 

Tiếng Anh cho trẻ em đa văn hóa)

 Lớp toán học sáng tạo, lớp lịch sử, lớp tâm lý mỹ thuật cho trẻ em đa văn hóa

    다문화가족 방문교육 서비스 
Dịch vụ giáo dục tại nhà cho gia đình đa văn hóa

 대    상 : 결혼이민자, 다문화가족 자녀, 중도입국자녀(소득기준에 따른 본인부담금 발생)

 서비스 구분

•   한국어교육 : 임신·출산 및 지리적 접근 등의 어려움으로 인해 센터 이용이 어려운 최초 입국 5년 이하의 

결혼 이민자 및 중도입국 자녀

•   부모교육 : 만12세 이하의 자녀를 양육하고 있는 결혼이민자

•   자녀생활 : 만3세 이상 만12세 이하의 다문화자녀 및 

중도입국자녀

   Đối tượng : người kết hôn di trú, trẻ em gia đình đa văn 

hóa, trẻ nhập cảnh giữa chừng 

(phát sinh chi phí tự chi trả tùy theo tiêu chuẩn thu nhập)

 Loại hình dịch vụ

•    G iáo dục tiếng Hàn : Người kết hôn di trú dưới 5 năm đang gặp khó khăn trong việc đi lại, tiếp 

cận trung tâm hoặc người đang mang thai·sinh con và trẻ em nhập cảnh giữa chừng 

•   Giáo dục phụ huynh : Người kết hôn di trú đang nuôi con dưới 12 tuổi

•   Hướng dẫn sinh hoạt cho trẻ : Trẻ em gia đình đa văn hóa và trẻ em nhập cảnh giữa chừng từ 

tròn 3 tuổi đến tròn 12 tuổi

수원시 운영기관 사업 소개
Giới thiệu chương trình của các cơ quan điều hành tại Tp Suwon
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   Trường dự bị đa văn hóa theo từng khu vực Tỉnh Gyeonggi: Đánh giá học lực và đào tạo lớp KSL 

trong 240 giờ, v.v... nhằm mục đích nhập học vào trường trung học cơ sở·trung học phổ thông

   ‘Trường Damoah’ là cơ quan giáo dục cải cách đa văn hóa được sự ủy thác của Tỉnh Gyeonggi: 

Với hình thức giáo dục ủy thác nhằm giúp các thanh thiếu niên di trú có trình độ học vấn  

thích nghi với sinh hoạt học đường.

   Lớp học ngoại khóa cho học sinh tiểu học: mỹ thuật, toán học sáng tạo, đọc sách·viết bài luận, 

ghi ta, tin học

    심리안정화사업 Chương trình ổn định tâm lý

 심리전문상담 : 1:1 개별 상담 및 부모 상담

 세계시민양성교육 : 세계시민교육, 한국사회문화 이해교육

 통합자원봉사학교 : 이주 및 비이주 배경 청소년 통합 자원봉사교육 및 활동(년 3회/ 회기당 총 40명 모집 예정)

   문화예술역량지원 : 이주 및 비이주 배경 청소년 통합 “하이하이(Hi!High!) 치어리딩” 팜·액션 등 치어리딩 

교육 및 대회 참여 

 문화여가활동지원 : 도서관, 플레이존, 댄스실 운영

 Tư vấn tâm lý : tư vấn 1:1 và tư vấn cho phụ huynh

   Giáo dục công dân toàn cầu : Giáo dục Công dân toàn cầu, giáo dục tìm hiểu về văn hóa xã hội 

Hàn Quốc

   Trường tình nguyện hợp nhất : Hoạt động và giáo dục tình nguyện 

hợp nhất cho thanh thiếu niên di trú và không di trú (1 năm 3 lần / dự kiến mỗi lần 40 người) 

   Hỗ trợ năng lực văn hóa và nghệ thuật 

: Dạy tham gia các cuộc thi Nhảy cổ vũ 

Farm.Action “ Hi!High! ” cho thanh thiếu 

niên di trú và không di trú 

   Hỗ trợ hoạt động giải trí văn hóa :  

vận hành thư viện, khu vui chơi và  

phòng khiêu vũ

    정착기반사업 Dịch vụ hỗ trợ ổn định cơ bản

 욕구사정 및 생활상담 : 초기상담, 체류상담, 교육생상담

   맞춤형통합사례관리 : 사례발굴, 상담 및 서비스 연계, 

사례 및 슈퍼비전회의, 위기사례비지원, 사례집 발간 등

 건강지원 : 급식실 및 체력단련실 운영

   Tư vấn sinh hoạt và nhu cầu : tư vấn thời kỳ đầu, 

tư vấn cư trú, tư vấn giáo dục

   Quản lý các tình huống thực tế : tìm kiếm các hoàn 

cảnh đặc biệt, tư vấn và kết nối dịch vụ, hội thảo 

về các tình huống thực tế và supervision, hỗ trợ 

chi phí cho các trường hợp khẩn cấp, xuất bản tài liệu, v.v...

 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe : vận hành phòng ăn và phòng rèn luyện thể lực

    맞춤형교육사업 Chương trình phù hợp với đối tượng

   맞춤형교육지원 ‘레츠고스쿨’ : 수준별한국어교육, 진로 및 현장체험학습 

   경기도 권역별 다문화예비학교 : 중·고등학교 공교육 

진입을 위한 KSL과정 240시간 교육 및 학력심의요청 등

   경기도 위탁형 다문화대안교육기관 ‘다모아학교’ : 학적이 

있는 이주배경청소년들의 학교생활적응을 위한 위탁교육

   초등방과후 아카데미 : 미술, 창의력수학, 독서·논술, 

기타, 컴퓨터교육

   Hỗ trợ chương trình giáo dục  phù hợp ‘Let;s go 

school’: Lớp tiếng Hàn theo năng lực,  

hướng nghiệp và trải nghiệm thực tế

글로벌청소년드림센터 
Trung tâm ước mơ thanh thiếu niên toàn cầu 

이용시간 : 월~금, 일요일 09:00~18:00 | Thời gian hoạt động: 09:00~18:00 từ Thứ 2~ Thứ 6 và Chủ Nhật

이용대상 : 9세~24세 이주배경 청소년 및 가족 | Đối tượng sử dụng: thanh thiếu niên di trú từ 9 tuổi~24 tuổi và gia đình

수원시 운영기관 사업 소개
Giới thiệu chương trình của các cơ quan điều hành tại Tp Suwon
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    자립역량강화사업 Chương trình nâng cao khả năng tự lập

 진로전문상담 : 개별진로상담, 대학진학지원, 개별직업상담, 취업연계 및 사후관리

 진로교육 및 자치활동 : 진로교육, 학생자치운영위원회, 직업체험

 자격취득 지원 : 국가공인자격증반, 민간자격증반, 맞춤형 학원연계

 학력취득 지원 : 초·중·고 학력취득지원, 한국어 TOPIK

   Tư vấn hướng nghiệp : Tư vấn hướng nghiệp cá nhân, hỗ trợ nhập vào đại học,  

tư vấn nghề nghiệp cá nhân, kết nối việc làm và quản lý hậu kỳ

   Giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động tự quản 

: Giáo dục hướng nghiệp, Hội đồng tự quản học 

sinh, trải nghiệm nghề

   Hỗ trợ lấy bằng cấp : Lớp chứng chỉ quốc gia, lớp 

chứng chỉ tư nhân, kết nối với trung tâm phù hợp

   Hỗ trợ đạt thành tích học vấn : Hỗ trợ đạt thành 

tích cấp Tiểu học.THCS.THPT, năng lực Tiếng Hàn 

TOPIK

    지역네트워크구축사업 Chương trình xây dựng mạng lưới khu vực

   지역조직화사업 : 업무협약, 네트워크활동, 통·번역서비스연계

 자원관리 : 봉사자 및 후원자관리

   홍보 : 홈페이지, SNS(카카오톡, 인스타그램, 페이스북 

등), 소식지 및 홍보물품 제작, 인식개선 홍보 부스 운영 등

   Chương trình tổ chức địa phương : Ký kết hợp tác, 

hoạt động kết nối mạng lưới, kết nối dịch vụ thông 

biên dịch

   Quản lý tài nguyên : Quản lý tình nguyện viên và 

nhà tài trợ

   Quảng bá : Trang chủ, SNS(Kakaotalk, Instagram, 

Facebook, v.v..), bản tin và chế tác ấn phẩm quảng bá, hoạt động liều quảng bá nâng cao nhận 

thức, v.v..

수원시 운영기관 사업 소개
Giới thiệu chương trình của các cơ quan điều hành tại Tp Suwon

다국어지원 서비스
Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ

   다국어 지원 웹사이트  
Trang mạng hỗ trợ đa ngôn ngữ

기관명

Tên cơ quan

홈페이지

Trang chủ

운영기관

Cơ quan điều hành

내용

Nội dung

수원시청홈페이지

Trang chủ Ủy ban Tp 

Suwon 

http://www.suwon.go.kr
수원시청

Ủy ban Tp Suwon 

•   종합민원, 수원소식 등 수원시정 전반 안내 

•   Hướng dẫn toàn diện tổng đài khiếu nại, 

tin tức về Suwon, Ủy ban Tp Swon

다누리 다문화가족지원포털

Cổng thông tin điện 

tử gia đình đa văn hóa 

Danuri 

http://www.liveinkorea.kr

한국건강가정진흥원

Viện sức khỏe gia đình 

Hàn Quốc 

•   결혼이주여성 한국생활 안내

•   Hướng dẫn sinh hoạt Hàn Quốc  

cho phụ nữ kết hôn di trú

하이코리아

Hi Korea
http://www.hikorea.go.kr

법무부

Bộ Tư Pháp

•   방문예약, 재입국허가, 체류기간연장허가 등

•   Đăng ký đặt hẹn, cấp giấy phép tái nhập 

cảnh , gia hạn cư trú, v.v...

누리세종학당

Trường học Nuri 

Sejong

http://

www.sejonghakdang.org

문화관광부

Bộ văn hóa và du lịch

•   한국어교육

•   Đào tạo Tiếng Hàn

EBS 한국어교육 두리안

Durian-Kênh EBS  

giáo dục Tiếng Hàn 

http://www.ebs.co.kr/

durian/kr

한국교육방송공사

 Đài phát thanh truyền 

hình giáo dục  

Hàn Quốc

•   한국어교육

•   Đào tạo Tiếng Hàn

한국어능력시험

Thi năng lực Tiếng Hàn
http://www.topik.go.kr

국립국제교육원

Viện giáo dục quốc tế 

quốc gia

•   TOPIK시험정보제공

•   Cung cấp thông tin thi TOPIK

한국외국인인력 지원센터

Trung tâm  hỗ trợ nhân 

lực người nước ngoài 

tại Hàn Quốc

http://www.migrantok.org

한국외국인근로자지원센터

Trung tâm  hỗ trợ  

lao động  người nước 

ngoài  tại Hàn Quốc

•   외국인상담, 교육 등

•   Tư vấn, giáo dục cho người nước ngoài, 

v.v...

외국인고용관리시스템

Hệ thống quản lý 

tuyển dụng 

người nước ngoài

https://www.eps.go.kr
고용노동부

Bộ Lao Động

•   외국인고용관리시스템

•   Hệ thống quản lý tuyển dụng  

người nước ngoài
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기관명

Tên cơ quan

홈페이지

Trang chủ

운영기관

Cơ quan điều hành

내용

Nội dung

KBS 월드뉴스

KBS tin tức thế giới
http://world.kbs.co.kr

KBS World

Thế giói KBS

•   다국어뉴스, 시사교양, 연예오락 프로그램 

소개 등

•   Giới thiệu các chương trình giảii trí,  

giáo dục, tin tức đa ngôn ngữ, v.v..

이주민방송

Kênh   

người nước ngoài

http://www.mntv.net

한국외국인근로자지원센터

Trung tâm  hỗ trợ  

lao động người nước 

ngoài tại Hàn Quốc

•   다국어뉴스, 생활한국어

•   Tin tức đa ngôn ngữ, Tiếng Hàn  

sinh hoạt

다문화가족음악방송

Kênh âm nhạc gia đình 

đa văn hóa

http://www.wjf.kr
웅진재단

Tập đoàn Woongjin

•   다문화가족 음악방송 다문화복지지원

•   Hỗ trợ phúc lợi đa văn hóa, đài  

phát thanh âm nhạc gia đình đa văn hóa

망고넷

Mang-go. net
http://www.mangonet.kr

(사) 아시아의 창

Cửa sổ châu á

•   이주여성생활, 법률, 체류 정보안내

•   Hướng dẫn thông tin đời sống,  

pháp luật, cư trú cho phụ nữ kết hôn

해외문화홍보원

Viện thông tin văn hóa  

nước ngoài 

http://www.kocis.go.kr

해외문화홍보원

Viện thông tin văn hóa 

nước ngoài 

•   국가이민자 홍보, 국제문화교류

•   Quảng bá hình ảnh  đất nước,   

giao lưu văn hóa quốc tế

VisitKorea 홈페이지

Trang chủ VisitKorea 
http://www.visitkorea.or.kr

한국관광공사

Tổng cục du lịch  

Hàn Quốc

•   한국의 여행 및 축제 정보

•   Thông tin lễ hội và du lịch

ISIL 다국어서비스

Dịch vụ đa ngôn ngữ 

ISIL 

http://www.nl.go.kr/isil/
국립중앙도서관

Thư viện quốc gia

•   국립중앙도서관 다국어검색서비스

•   Dịch vụ  tìm kiếm đa ngôn ngữ tại  

Thư viện quốc gia 

다문화 캠페인 나눔

Chiến dịch chia sẻ  

đa văn hóa

http://korean.cuk.edu

고려사이버대학교

Trường đại học từ xa 

Goryeo 

•   한국어교육

•   Đào tạo tiếng Hàn

외국교육기관 및 

외국인학교 종합안내

Hướng dẫn tổng hợp 

về trường học  

người nước ngoài và 

các cơ quan giáo dục 

nước ngoài

https://www.isi.go.kr
교육부

Bộ Giáo Dục

•   국내에 체류 중인 외국인 등에 

외국인교육기관 정보제공 

•   Cung cấp thông tin về các cơ quan  

giáo dục cho người nươc ngoài đang  

cư trú tại Hàn Quốc

다국어지원 서비스
Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ

    문화 관련 생활가이드북(e-book) 
Sách hướng dẫn sinh hoạt đa văn hóa (e-book)

책이름

Tên Sách

홈페이지

Trang Chủ

지원언어

Ngôn Ngữ Hỗ Trợ

운영기관

Cơ Quan Điều Hành

한국생활가이드북

Sách hướng dẫn  

sinh hoạt Hàn Quốc

http://www.liveinkorea.kr

13개언어 : 한국어,영어, 중국어, 

베트남어, 타갈로그어(필리핀), 

크메르어(캄보디아), 몽골어, 

러시아어, 일본어, 태국어, 

우즈베크어, 네팔어, 라오스어 

13 ngôn ngữ : Tiếng Hàn, Anh, 

Trung, Việt, Philippin,Campuchia, 

Mông cổ, Nga, Nhật, Thái, 

Uzbek, Nêpal, Lào

여성가족부,

한국건강가정진흥원

Bộ gia đình phụ nữ, 

viện chấn hưng Sức khỏe 

gia đình Hàn Quốc

    다문화가족 지원 다국어 정보제공‘다누리 앱’안내 
Trang hướng dẫn ‘Danuri’ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ hỗ trợ gia đình  
đa văn hóa

   주요정보

다문화가족지원센터 찾기, 한국생활가이드북, 다문화가족 정보매거진 Rainbow+, 다문화가족 

종합정보전화센터(1577-1366)연결, 긴급전화 안내

   서비스언어(13개 언어)

한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 타갈로그(필리핀)어, 크메르(캄보디아)어, 몽골어, 러시아어, 일본어, 태국어, 라오어, 

우즈베크어, 네팔어 

   Thông tin chính 

Tìm kiếm trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa, Sách hướng dẫn sinh hoạt Hàn Quốc, báo chí  

thông tin gia đình đa văn hóa Rainbow+, Liên kết trung tâm tổng đài thông tin tổng hợp gia đình  

đa văn hóa (1577-1366), hướng dẫn điện thoại khẩn cấp 

   Dịch vụ ngôn ngữ(13 ngôn ngữ) 

Tiếng Hàn, Anh, Trung, Việt, Philipin, Campuchia, Mông cổ, Nga, Nhật, Thái, Lào, Uzbek, Nê-pal 
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안드로이드

Android

아이폰 

iPhone 

    다운로드 방법 
Cách tải vềhỗ trợ gia đình đa văn hóa

1  QR코드 스캔

2  플레이스토어/앱스토어 에서 ‘다누리’ 검색

1  Bản chụp mã QR

2  Tìm kiếm “App Danuri’ tại Cửa hàng tiện ích/App Store

1

1

2

2

다국어지원 서비스
Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ

    다누리콜센터 1577-1366 경기수원 
 Trung tâm Suwon tỉnh Gyeonggi trục thuộc tổng đài Danuri ‘☎ 1577-1366’

한국생활에 어려움을 겪고 있는 이주여성과 결혼이민자에 대한 각종 다국어 한국생활안내 및 각종 상담, 

여성폭력피해자 긴급지원 및 관련기관 연계서비스를 제공합니다.

Hướng dẫn cho phụ nữ kết hôn di trú và người kết ngôn di trú đang gặp phải khó khăn trong đời sống

Hàn Quốc qua chương trình tư vấn mọi lĩnh vực, hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ bị bạo lực

và cung cấp liên kết dịch vụ với các cơ quan có liên quan bằng đa ngôn ngữ. 

 서비스시간 : 연중무휴, 24시간, 365일

   서비스언어 : 13개국어(한국어, 영어, 중국어, 베트남어, 타갈로그어(필리핀), 크메르어(캄보디아어), 몽골어, 

러시아어, 일본어 태국어, 라오어, 우즈베크어, 네팔어)

  서비스내용 : 다국어 전화상담, 면접/방문상담, 체류·법률상담 및 법률구조연결, 다누리포털 온라인 상담, 6개 지역 

센터 운영

 다누리콜센터 1577-1366 경기수원 : 031-257-1841

 Thời gian : cả năm, 24 giờ, 365 ngày. 

   Ngôn ngữ : 13 ngôn ngữ(Tiếng Hàn, Anh, Trung, Việt, Philipin, Campuchia, Mông cổ, Nga, Nhật, Thái, 

Lào, Uzbek, Nê-pal) 

   Nội dung : tư vấn qua điện thoại đa ngôn ngữ, tư vấn trực tiếp/ tại nhà,  tư vấn  

pháp luật. cư trú và liên kết hỗ trợ luật pháp, tư vấn  online trên mạng 

Danuri, điều hành 6 Trung tâm khu vực. 

 Tổng đài Danuri 1577- 1366 Trung tâm Suwon tỉnh Gyeonggi : 031 - 257 - 1841
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    수원시 운영기관 (4개소) 
 Các cơ quan điều hành tại thành Tp Suwon (4 cơ quan)

기관명

Tên cơ quan

지원내용

Nội dung hỗ trợ

소재지

Địa chỉ

연락처/홈페이지

Số điện thoại/trang web

수원시청 다문화정책과

Phòng chính sách  

đa văn hóa Tp Suwon

•   다문화가족,외국인업무지원

•   결혼중개업 등록·신고 관리

•   Hỗ trợ chính sách gia đình đa văn hóa, 

người nước ngoài

•   Quản lý và hỗ trợ đăng ký·khai báo 

hoạt động văn phòng môi giới kết hôn

수원시 팔달구 경수대로 24, 

3층 (인계동)

24 Gyeongsudaero, 

paldal-gu, Suwon City, 

Tầng 3 (Ingye-dong)

031-228-2990

www.suwon.go.kr

수원시 외국인복지센터

Trung tâm phúc lợi 

người nước ngoài  

Tp Suwon

•   외국인주민 상담, 교육, 직업능력개발교육 등

•   Tư vấn, giáo dục, đào tạo phát triển 

năng lực nghề nghiệp cho  

người nước ngoài v.v..

수원시 팔달구 중부대로 43, 

7층 (지동, 실로암빌딩)

43 Jungbudaero, 

paldal-gu, Suwon City, 

Tầng 7 (Ji-dong)

031-223-0075

www.suwonmcs.com

수원시 

다문화가족 지원센터

Trung tâm hỗ trợ gia 

đình đa văn hóa  

Tp Suwon 

•   다문화가족 상담, 한국어교육,방문교육 등

•   Tư vấn, dạy tiếng Hàn, dạy học tại nhà 

cho gia đình đa văn hóa v.v..

수원시 장안구 송원로 63, 

3층(송죽동, 신성빌딩)

Sinseong Building 

63 songwon-ro, 

jangan-gu, Suwon City, 

Tầng 3

031-257-8504

suwonsi.liveinkorea.kr 

수원시 

글로벌청소년 드림센터

Trung tâm ước mơ 

thanh niên toàn cầu  

Tp Suwon 

•   이주배경청소년 맞춤형 심리정서·교육·자립 

지원

•   Hỗ trợ tự lập·giáo dục·tư vấn tâm lý 

tình cảm phù hợp với thanh thiếu niên 

di trú

수원시 팔달구 팔달로 

141번길 4 (화서동)

Suwon-si, Paldal-gu, 

Paldal-ro 141 beon-gil 

4(Hwa Seo-dong)

031-247-1324

www.

swglobalyouth.com

수원시 외국인·다문화가족 지원기관 
Các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài·gia đình đa văn hóa tại Tp Suwon 

    중앙 · 민간 운영기관 (12개소) 
Các cơ quan điều hành trung ương · tư nhân (12 cơ quan)

기관명

Tên cơ quan

주요사업

Công việc chủ yếu

소재지

Địa chỉ

연락처/홈페이지

Số điện thoại/trang web

수원출입국·외국인청

이민통합지원센터

Trung tâm hỗ trợ hội  

nhập Phòng quản lý  

xuất nhập cảnh 

Suwon-trung tâm  

hỗ trợ di dân

•   사회통합프로그램, 외국인 체류 관련 상담 등

•   Chương trình hội nhập xã hội, Tư vấn 

liên quan đến cư trú cho  

người nước ngoài

수원시 영통구 반달로 39(영통동)

39, bandal-ro(Yeongtong-

dong) Yeongtong-gu, Suwon 

City 

031-695-3821

수원이주민센터

Trung Tâm Di Dân 

Suwon

•   다국어 상담, 통/번역, 법률구조연결

•   kết nối pháp luật, thông/biên dịch,  

tư vấn đa ngôn ngữ

수원시 팔달구 고화로 6, 

4층(매산동)

6 gohwa-ro, paldal-gu, Suwon 

City, Tầng 4(maesan-dong)

070-8671-3111

www.suwonmigrants.

center.com

다누리콜센터

 1577-1366

경기수원

  Tổng đài Danuri 

1577-1366 Suwon - 

Gyeonggi

•   24시간 365일 13개 언어 상담, 

통역,생활정보 제공 등

•   Hỗ trợ thông tin sinh hoạt, thông dịch, 

tư vấn bằng 13 ngôn ngữ, 24 giờ / 

365 ngày

수원시 팔달구 팔달로 

131, 5층(화서동)

131 paldla-ro, paldal-gu, 

Suwon City, Tầng 5

(hwaseo-dong)

031-257-1841

www.liveinkorea.kr

수원YWCA

Trung tâm YWCA 

Suwon

•   결혼이민자 한국어교실

•   Lớp học tiếng Hàn cho người kết hôn 

di trú

수원시 장안구 정자천로 134번길 

34(정자동)

34, jeongacheon-ro 134 

beongil, jangan-gu, Suwon 

City (jeongja-dong)

031-252-5111

www.swywca.or.kr

수원여성인력개발센터

Trung tâm phát triển 

nhân lực phụ nữ 

Suwon

•   결혼이민자 취업교육

•   Đào tạo việc làm cho người kết hôn  

di trú

수원시 영통구 반달로 

7번길 40(영통동) 

40, bandal-ro 7 beongil, 

yeongtong-gu, 

Suwon City (yeongtong-dong)

031-206-1919

www.

vocationplus.com

수원엠마우스

Trung tâm Suwon 

Emmaus

•   외국인상담, 쉼터운영 등

•   Tư vấn cho người nước ngoài,  

điều hành trung tâm tạm trú, tư vấn 

người nước ngoài

수원시 팔달구 동말로 77번길 47-

36, 2층(화서동)

47-36, dongmal-ro 77 beongil, 

yeongtong-gu, Suwon City, 

Tầng 2 (hwaseo-dong)

031-689-5540
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기관명

Tên cơ quan

주요사업

Công việc chủ yếu

소재지

Địa chỉ

연락처/홈페이지

Số điện thoại/trang web

경기다문화사랑연합

Liên hội tình yêu  

đa văn hóa 

Gyeonggi

• 다문화가정 프로그램 운영

•   Hỗ trợ chương trình dành cho gia đình 

đa văn hóa

수원시 팔달구 향교로 115-

17(교동)

115-17, hyanggyo-ro, paldal-

gu, Suwon City (gyo-dong)

031-255-8886

www.damoonhwa.org

수원다문화센터

Trung tâm  

đa văn hóa Suwon

•   결혼이민자 상담

•   Tư vấn cho người kết hôn di trú

수원시 팔달구 향교로 115-

17(교동)

115-17, hyanggyo-ro, paldal-

gu, Suwon City (Gyo-dong)

031-255-2788

경기대다문화교육센터

Trung tâm giáo dục  

đa văn hóa trường  

đại học  

Gyeonggi

•   다문화교육 프로그램 개발

•   다문화가정자녀 교육지원

•   Hỗ trợ giáo dục cho con em gia đình 

đa văn hóa, 

•   phát triển các chương trình giáo dục 

đa văn hóa

수원시 영통구 

광교산로154-42,덕문관 

5207호(이의동,경기대학교)

#5207Deukmoongwan, 

154-42, gwanggyosan-ro, 

yeongtong-gu, Suwon 

City (lui-dong, Gyeonggi 

University)

031-252-3111

www.cme.or.kr

다문화사랑방

(세류1동주민센터)

Trung tâm tình yêu  

đa văn hóa

(Uỷ ban phường Seryu 1)

•   예절, 한국어교실, 한국문화체험, 

다문화요리교실

•   Lớp học tiếng Hàn, nghi thức,  

trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc,  

lớp học nấu ăn đa văn hóa

수원시 권선구 세류로 38번길 

(세류동)

Seryu-ro 38 beongil, 

gwonseon-gu, 

Suwon City (seryu-dong)

031-228-6642

키르한센터

Trung tâm Hàn 

-Kyrgyzstan

•   키르기즈스탄 문화알리기, 

한국어·컴퓨터·자녀 교육, 외국인근로자, 

결혼이민자 상담

•   Giới thiệu văn hóa kyrgyzstan dạy 

tiếng Hàn·vi tính·giáo dục con cái.  

Tư vấn cho người kết hôn di trú,  

lao động người nước ngoài.

수원시 팔달구 경수대로

642번길 9(우만동) 301호

#301,9 Gyeongsudae-ro 642 

beongil 

(Uman-dong), paldal-gu, 

Suwon City

031-293-9977

수원시 외국인·다문화가족 지원기관 
Các cơ quan hỗ trợ người nước ngoài·gia đình đa văn hóa tại Tp Suwon 

수원시 외국인주민 공동체 소개
Giới thiệu cộng đồng người nước ngoài Tp Suwon

    외국인주민 재수원 교민회 ( 문의 : 외국인복지센터 ☎ 031-223-0075 ) 
Hội kiều dân nước ngoài (Liên hệ : Trung tâm phúc lợi người nước ngoài  
☎ 031-223-0075)

교민회명

Tên hội

결성일자

Ngày thành lập

회원수

Số hội viên
활동내용 Nội dung hoạt động

계 tổng
1,700명

(người)

중국교민회

Kiều bào Trung  Quốc
2002. 3. 1 185명(người)

• 설 명절행사, 전통 명절행사, 송년회, 연합문화체험

•   Lễ tết, lễ hội truyền thống, lễ tất niên, trải nghiệm văn hóa liên hiệp  

필리핀교민회

Kiều bào Philipin
2003. 7. 6 163명(người)

•   신년행사, 추수감사 행사, 크리스마스 행사

•   Lễ tân niên, lễ tạ ơn, lễ giáng sinh

몽골교민회

Kiều bào Mông Cổ
2004. 4. 20 280명(người)

•   나담축제, 설 명절행사, 몽골 유학생 행사, 송년회, 연합문화체험

•   Lễ hội Nadam, lễ tết, lễ hội du học sinh  

Mông Cổ, lễ tất niên, trải nghiệm văn hóa liên hiệp

러시아교민회

Kiều bào Nga
2007. 3. 2 95명(người)

•   마슬레니짜 축제, 전통명절행사, 송년회, 연합문화체험

•   Lễ hội Maseullenija, lễ hội truyền thống, lễ tất niên,  

trải nghiệm văn hóa liên hiệp

베트남교민회

Kiều bào Việt Nam
2008. 3. 2 149명(người)

•   설 명절행사, 전통명절행사, 자국음식문화체험, 송년회, 연합문화체험

•   Lễ tết, lễ hội truyền thống, trải nghiệm ẩm thực nước nhà,  

lễ tất niên, trải nghiệm văn hóa liên hiệp

태국교민회

Kiều bào Thái Lan
2008. 4. 13 95명(người)

•   전통불교축제, 전통명절축제, 송년회

•   Lễ hội phật giáo truyền thống, lễ hội truyền thống,  

lễ tất niên

캄보디아교민회

Kiều bào Campuchia
2008. 6. 2 141명(người)

•   전통명절축제, 쫄츠남 축제, 크리스마스 행사, 연합문화체험

•   Lễ hội truyền thống, lễ hội Jolcheunam,  

lễ giáng sinh, trải nghiệm văn hóa liên hợp

방글라데시교민회

Kiều bào Bangladesh
2008. 6. 3 102명(người)

•   독립기념일 행사, 전통명절축제, 송년회 

Lễ kỷ niệm ngày độc lập, lễ hội truyền thống, lễ tất niên

일본교민회

Kiều bào Nhật Bản
2008. 7. 1  58명(người)

•   가족나들이, 간담회, 전통명절행사

•   Dã ngoại gia đình,  các cuộc họp, lễ hội truyền thống
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교민회명

Tên hội

결성일자

Ngày thành lập

회원수

Số hội viên
활동내용 Nội dung hoạt động

인도네시아교민회

Kiều bào Idonesia
2009. 10. 1 90명(người)

•   근로자 나들이, 신입회원 환영행사, 전통명절 행사

•   Tổ chức dã ngoại cho người lao động, tiệc chào mừng  

thành viên mới, lễ truyền thống

중국(귀한동포)

Kiều bào Trung Quốc 

(kiều bào hồi quốc)

2010. 8. 1 154명(người)
•   설 명절행사, 여성절 행사, 전통 명절 행사

•   Lễ tết, lễ phụ nữ, lễ hội truyền thống

네팔교민회

Kiều bào Nepal
2011. 1. 5 97명(người)

•   설 명절행사, 전통명절행사, 연합문화체험

•   Lễ tết, lễ hội truyền thống, trải nghiệm văn hóa liên hợp

인도교민회

Kiều bào Ấn Độ
2012. 12. 23 41명(người)

•   홀리페스티벌, 전통불교축제, 가족캠프, 송년회

•   Lễ Holly Festival, lễ truyền thống phật giáo, cắm trại gia đình,  

lễ tất niên

키르기스스탄

Kiều bào Kyrgyzstan
2016.  1.  1 50명(người)

•   전통명절행사, 근로자교육 및 간담회

•   Lề hội truyền thống, giáo dục người lao động và các cuộc họp

    외국인주민 자조모임 ( 문의 : 수원시외국인복지센터 ☎ 070-4632-7130 ) 
Hội người nước ngoài (Liên hệ : Trung tâm phúc lợi người nước ngoài  
☎ 070-4632-7130)

자조모임명

Tên hội

결성일자

Ngày thành lập

회원수

Số thành viên

활동내용

Nội dung hoạt động

비 고

Ghi chú

계 Tổng
398명

(người)

다문화피플퍼즐 봉사단

Nhóm hoạt động 

tình nguyện  

đa văn hóa  

Phi-pheul-pho-cheul

2010. 1. 1 20명(người)

•   외국인여성으로 구성된 봉사단(사회복지시설 방문 

봉사 지원)

•   Thành viên của hội là những người phụ nữ 

nước ngoài (Đến các cơ quan phúc lợi xã hội 

hoạt động tình nguyện)

다국적(외국인여성)

Phụ nữ nước ngoài 

đa quốc gia 

민들레

 Nhóm bồ công anh
2014. 1. 1. 10명(người)

•   베트남 전통 무용 연습 및 공연

•   Luyện tập và biểu diễn múa truyền thống Việt 

Nam

베트남(이주여성)

Phụ nữ kết hôn  

di trú Việt Nam

베트남자조모임

Hội đồng hương  

Việt Nam

2014. 1. 1. 70명(người)

•   정기적인 모임을 통해 봉사활동, 자녀교육, 문화체험 

등 진행

•   Họp mặt định kỳ hoạt động tình nguyện,  

giáo dục con cái, trải nghiệm văn hóa

베트남(이주여성)

Phụ nữ kết hôn  

di trú Việt Nam

수원시 외국인주민 공동체 소개
Giới thiệu cộng đồng người nước ngoài Tp Suwon

자조모임명

Tên hội

결성일자

Ngày thành lập

회원수

Số thành viên

활동내용

Nội dung hoạt động

비 고

Ghi chú

중국동포및한족 자조모임

Hội kiều bào Trung 

Quốc và người 

Trung dân tộc Hán

2014. 1. 1. 70명(người)

•   정기적인 모임을 통해 봉사활동, 자녀교육, 문화체험 

등 진행

•   Họp mặt định kỳ hoạt động tình nguyện,  

giáo dục con cái, trải nghiệm văn hóa

중국동포 및 한족

Kiều bào Trung 

quốc và người 

Trung dân tộc Hán

레인보우

Nhóm cầu vồng
2015. 1. 1. 10명(người)

•   중국 전통 무용 연습 및 공연

•   Luyện tập và biểu diễn múa truyền thống 

Trung Quốc

중국(이주여성)

Phụ nữ di trú 

Trung Quốc

필리핀공연팀

Đội biểu diễn 

Philippin

2015. 1. 1. 8명(người)

•   필리핀 전통 무용 연습 및 공연

•   Luyện tập và biểu diễn múa truyền thống 

Philippin

필리핀(이주여성)

Phụ nữ di trú 

Philipin

캄보디아자조모임

Hội đồng hương 

Campuchia

2015. 1. 1 60명(người)

•   정기적인 모임으로 봉사활동, 자녀교육, 문화체험 등 진행

•   Họp mặt định kỳ hoạt động tình nguyện,  

giáo dục con cái, trải nghiệm văn hóa

캄보디아(근로자)

Lao động 

Campuchia

한·베가정모임

Hội họp mặt gia đình 

Hàn·Việt

2016. 1. 1 30명(người)

•   정기적인 모임을 통해 정보공유, 자녀양육, 봉사활동 

등 진행

•   Họp mặt định kỳ hoạt động tình nguyện,  

giáo dục con cái, trải nghiệm văn hóa

베트남(이주여성)

Phụ nữ kết hôn  

di trú Việt Nam

수원시중국동포협회

Hiệp hội kiều bào 

Trung Quốc

2016. 10. 1 50명(người)

•   매월 둘째주 목요일 세류3동 및 매산동 

행정복지센터와 연합하여 세류동 일대 야간 

자율방범 활동 진행

•   Phường Seryu 3 và phường Maesan liên kết 

hoạt động tuần tra phòng ngừa tội tạm  

ban đêm khu vực phường Seryu vào thứ 5  

của tuần thứ 2 hàng tháng

중국동포

주민센터관계자

Cán bộ phụ trách tại 

phường và kiều bào 

Trung Quốc

글로벌베트남축구단

Đội bóng đá Global 

Việt Nam

2019. 6. 2 30명(người)

•   월2회 정기적으로 축구장을 대여하여 연습 및 

실전경기 진행

•   Thuê sân bóng đá luyện tập định kỳ  mỗi tháng 

2 buổi và thi đấu

베트남근로자

Lao động Việt Nam

중국치안봉사단

Đội tình nguyện viên 

an ninh Trung Quốc

2019. 9. 5 40명(người)

•   매월 넷째주 목요일 중부경찰서와 연계하여 지동을 

중심으로 야간자율방범순찰 및 안전교육 진행

•   Liên kết với sở cảnh sát phía đông hoạt động 

tuần tra phòng ngừa tội tạm ban đêm và  

giáo dục an toàn khu vực phường Jidong vào 

thứ 5 của tuần thứ 4 hàng tháng

중국교민회원

중부서관계자

Cán bộ phụ trách tại 

sở cảnh sát và kiều 

bào Trung Quốc
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   결혼이주여성 자조모임 ( 문의 : 다문화가족지원센터 ☎ 031-257-8504 ) 
Hội phụ nữ kết hôn di trú (Liên hệ : Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa  
☎ 031-257-8504)

자조모임명

Tên hội

결성일자

Ngày  

thành lập

회원수

Số thành viên

활동내용

Nội dung hoạt động

비 고

Ghi chú

계 Tổng 181명(người)

베트남어 교실

Lớp tiếng Việt
2015. 7. 1. 40명(người)

• 베트남 다문화가정 자녀(유치부) 주1회 이중언어 교육

• Lớp song ngữ cho con em gia đình đa văn hóa 

Việt Nam (mẫu giáo và tiểu học) tuần/1 lần

베트남

Việt Nam

중국어 교실

Lớp tiếng Trung
2017. 3. 1. 50명(người)

• 중국 다문화가정 자녀(초등부) 주1회 이중언어 교육

•   Lớp song ngữ cho con em gia đình đa văn hóa 

Trung Quốc (mẫu giáo và tiểu học) tuần/1 lần

중국

Trung Quốc

마부하이필리피나

Mabuhay Philipin
2018. 4. 1. 15명(người)

•   필리핀 전통 춤 연구 및 전통문화 알리기 활동

•   Giới thiệu văn hóa truyền thống và nghiên cứu 

điệu nhảy truyền thống của Philipin

필리핀

Philipin

수셰프의 맛있는 식탁

Bàn ăn ngon của 

đầu bếp Su

2018. 4. 1 15명(người)

•   한식 요리 연구 동아리 “수셰프의 맛있는 식탁”

•   Nhóm nghiên cứu ẩm thực Hàn Quốc“Bàn ăn 

ngon của đầu bếp Su“

베트남

Việt Nam

환경지킴이

Bảo vệ môi trường
2018. 4. 1 15명(người)

•   지역사회 환경 정화 활동

•   Hoạt động vệ sinh môi trường 

중국

Trung Quốc

영어 교실

Lớp tiếng Anh
2019. 2. 1. 10명(người)

•   영어 다문화가정 자녀(유치원/초등부) 주1회 이중언어 

교육

•   Lớp song ngữ cho con em gia đình đa văn hóa 

thuộc tiếng Anh (mẫu giáo và tiểu học) tuần/1 lần

영어권

Tiếng Anh

사이곤

Sài Gòn
2019. 6. 1. 6명(người)

•   베트남 전통 무용 연습 및 공연

•   Luyện tập và biểu diễn múa truyền thống  

Việt Nam

베트남

Việt Nam

중국 예비 학부모

Phụ huynh dự bị 

Trung Quốc

2020. 4. 1 15명(người)

•   중국 예비학부모 모임활동 및 취학·육아정보 교류활동

•   Họp phụ huynh dự bị Trung Quốc và hoạt động 

trao đổi thông tin ở trường học và giáo dục trẻ em

중국

Trung Quốc

즐거운 컴퓨터 학습

Lớp học vi tính vui
2020. 4. 1 15명(người)

•   베트남 이주여성 기본 컴퓨터 활용 교육 

•   Lớp học vi tính căn bản dành cho phụ nữ kết hôn 

di trú

베트남

Việt Nam

수원시 외국인주민 공동체 소개
Giới thiệu cộng đồng người nước ngoài Tp Suwon

수원시 생활 안내
 Hướng dẫn sinh hoạt tại Tp Suwon

1       체류 안내 

Hướng dẫn cư trú

2     생활쓰레기 처리 

Xử lý rác thải sinh hoạt

3     지방세 안내 

Hướng dẫn nộp thuế địa phương

4     생활민원 서비스 안내 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ dân sự 
trong sinh hoạt

5      사회보장제도 안내 

Hướng dẫn chế độ an sinh xã hội

6      기타 사항 안내  

Hướng dẫn thông tin khác

7      수원시 행정기관 안내 

Hướng dẫn cơ quan hành chính tại 
Tp Suwon

C H A P T E R
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체류 안내
Hướng dẫn cư trú

   한국 체류 시 알아야 할 정보 Thông tin cần biết khi cư trú tại Hàn Quốc

수원출입국·외국인청 1345담당부서

준 수 사 항 처 벌 내 용 비 고

91일 이상 체류하고자 하는 외국인은

입국일로부터 90일 이내 반드시 체류지 관할 

출입국외국인관서에 외국인 등록을 해야 함

범칙금 

1개월 미만 20만원~ 2년 이상 1,000만원

* 가중처벌 있음

체류기간 연장은 체류기간 만료일

4개월 전~만료일 이전까지 신청해야 함

범칙금 

1개월 미만 50만원~7년 이상 3,000만원

* 가중처벌 있음

대한민국 체류 중 여권이 변경되면

15일 이내에 신고해야 함

과태료

3개월 미만 10만원~1년 이상 100만원

* 가중처벌 있음

체류지를 변경한 때에는 15일 이내

새로운 체류지를 관할하는 출입국외국인관서 

또는 새로운 체류지 관할 시·군·구청이나 

주민센터에 신고해야 함

범칙금

3개월 미만 10만원~2년 이상 100만원

* 가중처벌 있음

관할 시·군·구청 및 주민센터에서

체류지 변경 가능

※ 출입국외국인 관서 방문 시, 하이코리아(www.hikorea.go.kr)를 통해 방문 예약

※ 관련법령 : 출입국관리법 제25조/ 제31조/ 제35조/ 제36조

Cục quản lý xuất nhập cảnh tổng đài 1345Bộ phận phụ trác

Những điều cần tuân thủ Nội dung xử phạt Ghi chú

Người nước ngoài muốn cư trú 91 ngày 

trở lên thì trong 90 ngày phải đến phòng 

quản lý xuất nhập cảnh trực thuộc nơi  

cư trú  đăng ký 

 Xử phạt

Từ 200nghìn won hoặc dưới 1 tháng tù

~10triệu won hoặc trên 2 năm tù 

* Có thể phạt nặng hơn

Phải gia hạn thời hạn cư trú khi hết hạn 

từ 4 tháng trước đến ngày hết hạn 

Xử phạt

Từ 500nghìn won hoặc dưới 1 tháng tù

đến 30triệu won hoặc trên 7 năm tù  

* Có thể phạt nặng hơn

Những điều cần tuân thủ Nội dung xử phạt Ghi chú

Trường hợp đổi hộ chiếu khi đang cư trú 

tại Hàn Quốc phải đăng ký trong vòng  

14 ngày

 Tiền phạt

Từ 100nghìn won hoặc  dưới 3 tháng tù

đến 1triệu won hoặc trên 1 năm tù

* Có thể phạt nặng hơn

Trường hợp thay đổi nơi cư trú phải  

đăng ký nơi cư trú mới trong vòng  

14 ngày

 Xử phạt

Từ 100nghìn won hoặc dưới 3 tháng tù

~ 1triệu won hoặc trên 2 năm tù

* Có thể phạt nặng hơn

có thể xử lý tại phường, quận, 

thành phố

※ Trước khi đến phòng quản lý xuất nhập cảnh phải đăng ký trước tại trang Hi Korea(www.hikorea.go.kr)

※ Điều Luật liên quan : Luật kiểm soát xuất nhập cảnh Điều 25/ điều 31/ điều 35/ điều 36 

   불법체류자 자진출국 전 사전신고제 
chế độ khai báo trước khi người cư trú bất hợp pháp tự nguyện xuất cảnh

불법체류 외국인이 중요범죄를 저지르고 자국으로 도주하는 것을 방지하기 위해 출국일 3∼15일 이전에 거주지 

관할 출입국관서를 방문하여 자진출국 신고를 해야 출국할 수 있도록 하는 제도

Là chế độ bắt buộc phải đăng ký tự nguyện về nước trước tại phòng quản lý xuất nhập cảnh 

trực thuộc nơi cư trú, trước ngày xuất cảnh từ 3 đến 15 ngày thì mới có thể xuất cảnh được,  

nhằm ngăn chặn người nước ngoài cư trú bất hợp pháp phạm tội nặng và trốn về nước.

•   (당일 출국 불가) 출국일 3∼15일 전 거주지관할 출입국관서를 방문하여 직접 자진출국 신고

•   (심사강화) 사전신고 시 출입국관서에서 수배 및 출국 정지 여부를 조회하고 출국 전 공항만 출입국에서 수배 및 출국 정지 여부 재확인

•   (자진 출국 혜택 축소) 자진출국자에 대해서도 단계적으로 벌금, 범칙금 부과 및 입국 규제

•   (사전신고 인터넷 접수) 민원인 편의를 위해 법무부 시스템을 개선하여 인터넷 접수 가능

•   (Không thể xuất cảnh trong ngày) Đến văn phòng xuất nhập cảnh trực thuộc nơi cư trú trực tiếp đăng ký tự nguyện 

về nước trước ngày xuất cảnh từ 3 đến 15 ngày  

•   (Tăng cường sự xem xét) Khi đăng ký trước khi xuất cảnh, sẽ kiểm tra xem có bị truy nã và đình chỉ xuất cảnh  

hay không, và trước khi xuất cảnh tại sân bay sẽ xác nhận lại việc truy nã và đình chỉ xuất cảnh tại trạm xuất nhập cảnh.

•   (Giảm lợi ích xuất cảnh tự nguyện) Đối với những người tự nguyện xuất cảnh cũng bị phạt tiền 

theo từng giai đoạn và  theo quy định nhập cảnh

•   (Đăng ký trước khi xuất cảnh qua Internet) Vì sự tiện lợi của người dân đã cải thiện hệ thống của Bộ Tư pháp để  

có thể đăng ký qua internet 
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   불법체류자 통보의무 면제제도 
Chế độ miễn nghĩa vụ thông báo người cư trú bất hợp pháp

수원중부경찰서 외사계  299-5307

수원남부경찰서 외사계  899-0376  

수원서부경찰서 외사계 8012-0187

담당부서

구    분 내    용

제도개념  경찰관 등이 수사과정에서 주요 범죄피해자가 불법체류자임을 알게 된 경우 출입관서에 통보하지 않는 제도

적용범죄

형법상 범죄
살인죄, 상해/폭행죄, 과실치사상죄, 유기/학대죄, 체포/감금죄, 협박죄, 약취/유인죄, 

강간/추행죄, 권리행사방해죄, 절도/강도죄, 사기/공갈죄

특별법상 범죄
폭력행위 등 처벌에 관한 법률, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 

교통사고처리특례법, 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률, 직업안정법(제46조)

제외사유

 •   임금체불 등 단순 민사사안

 •   범죄 피해사실을 허위 신고하는 경우

 •   쌍방폭행 등과 같이 피해자이면서 가해자인 경우 면제대상 아님

신고방법

•   인터넷 홈페이지 신고 

※   안전 Dream 아동·여성·장애인 경찰지원센터 홈페이지(www.safe182.go.kr) 및 경찰 민원포털 홈페이지(http://

minwon.police.go.kr)로 신고 가능

 •   경찰서(민원실 등) 직접 방문하여 신고

※ 관련법령 : 출입국관리법 제84조/ 시행령 제92조의2

Ban ngoại vụ sở cảnh sát khu vực phía đông  299-5307

Ban ngoại vụ sở cảnh sát khu vực phía nam  899-0376

Ban ngoại vụ sở cảnh sát khu vực phía tây 8012-0187

Bộ phận phụ trách

Phân loại Nội dung

Khái niệm
 Là chế độ sở cảnh sát miễn nghĩa vụ thông báo cư trú bất hợp pháp lên cơ quan quản lý  

xuất nhập cảnh trường hợp phát hiện nạn nhân là người bất hợp pháp trong quá trình điều tra

Áp dụng tội phạm

Tội phạm  

hình sự 

Tội giết người, tội gây thương tích / bạo hành, tội vô trách nhiệm gây  

thương tích hoặc chết người, tội bỏ trốn / ngược đãi, tội bắt cóc / tống giam, 

tội đe dọa, tội say xỉn / xúi giục, tội hãm hiếp / quấy rối tình dục,  

tội chống lại quyền hành động, tội trộm cắp / cướp, tội lừa đảo/ tống tiền

Tội phạm  

đặc biệt

Luật trừng phạt các hành vi bạo lực, luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm  

bạo lực tình dục v.v.. luật đặc biệt về xử lý các vụ tai nạn giao thông,  

luật trừng phạt các hành vi mua bán mại dâm và luật bảo vệ công việc (Điều 46)

체류 안내
Hướng dẫn cư trú

Phân loại Nội dung

Lý do ngoại trừ

 • Các vấn đề dân sự đơn giản, như tiền lương bị trì hoãn v.v... 

 • Trình báo sai về tội gây thiệt hại 

 •   Trường hợp hai bên đánh nhau vừa cùng là người bị hại vừa là người gây hại thì không được miễn

Cách trình báo

 • Trình báo qua internet 

※   Trang trung tâm cảnh sát “Ước mơ an toàn” hỗ trợ Trẻ em, Phụ nữ, Người khuyết tật (www.safe182.go.kr) 

Và có thể trình báo lên cổng thông tin điện tử khiếu nại cảnh sát (http://minwon.police.go.kr)

 • Trình báo trực tiếp tại sở cảnh sát(Phòng khiếu nại, v.v...) 

※ Điều Luật liên quan : Luật kiểm soát xuất nhập cảnh Điều 84/ Lệnh thi hành điều 92-2 
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생활쓰레기 처리
Xử lý rác thải sinh hoạt

   생활쓰레기 분리배출 요령 Phương pháp phân loại và thải rác sinh hoạt
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   수원시 지방세 안내  Hướng dẫn nộp thuế địa phương

   정기분 지방세 Thuế định kỳ  

지방세법에 규정되어 있는 과세기준일에 과세표준 및 납세의무자가 결정되고 부과·고지되는 지방세 

Đối tượng nộp thuế, tiêu chuẩn của lịch nộp thuế được quyết định và thông báo·đánh thuế theo  

quy định của luật thuế địa phương

월별

Tháng

세목

Tên thuế

과세기준일

Lịch nộp thuế

납세의무자

Đối tượng nộp thuế

납부기한

Thời hạn 

nộp thuế

1월

Tháng 1

•   등록면허세(면허)

•   Thuế đăng ký cấp giấy phép

1.  1

1/1

• 각종 인허가를 받은 자

•   Người được cấp giấy phép  

các loại 

1. 31.

31/1

6월

Tháng 6

•   자동차세(1기분)

•   Thuế ô tô (quý 1) 

6.  1

1/6

•   등록원부상 자동차 소유자

•   Người đăng ký sở hữu xe ô tô

6. 30.

30/6

7월

Tháng 7

•   재산세(건축물,주택1/2)

•   Thuế tài sản (tòa nhà, sở hữu 1/2 

căn hộ)

6.  1

1/6

•   건축물 및 주택 소유자

•   Người sở hữu căn hộ và tòa nhà

7. 31.

31/7

8월

Tháng 8

•   주민세

•   Thuế định cư

7.  1

1/7

•   관내 주소를 둔 주민

•   사업소를 둔 개인,법인

•   Người dân có địa chỉ tại 

•   địa phương hoặc tư nhân,  

pháp nhân có cơ sở kinh doanh 

8. 31.

31/8

9월

Tháng 9

•   재산세(토지,주택1/2)

•   Thuế tài sản(đất đai, sở hữu 1/2 

căn hộ)

6.  1

1/6

•   토지 및 주택 소유자

•   Người sở hữu căn hộ và tòa nhà 

9. 30.

30/9

12월

Tháng 12

•   자동차세(2기분)

•   Thuế ô tô(quý 2)

12. 1

1/12

•   등록원부상 자동차 소유자

•   Người đăng ký sở hữu xe ô tô

12. 31.

31/12

   신고분 지방세 Kê khai thuế địa phương 

지방세법에 따라 납세의무가 발생할 경우 정해진 기한내 납세자가 해당 과세관청에 신고납부 해야 하는 지방세 

Trường hợp là đối tượng nộp thuế, phải đăng ký nộp thuế tại cơ quan đánh thuế trực thuộc trong  

kỳ hạn đã định theo luật thuế địa phương

지방세 안내
Hướng dẫn nộp thuế địa phương

세 목

Tên thuế

납세의무자

Đối tượng nộp thuế

신고납부 기한

Thời hạn kê khai nộp thuế

신고처

Nơi nộp thuế

등록면허세(면허)

Thuế đăng ký cấp phép 

(giấy phép)

•   각종 인허가를 받거나 변경하려는 자

•   Người được cấp hoặc thay đổi giấy phép 

các loại 

•   면허증서를 발급 또는 송달받기 

전까지

•   Trước ngày nhận được hoặc 

ngày được cấp giấy phép  

사업장 관할 구청

Ủy ban quận  thuộc nơi  

kinh doanh 

등록면허세(등록)

Thuế đăng ký  

cấp phép(đăng ký)

•   등기(등록)을 하는 자

•   Người thành lập(đăng ký)

•   등기(등록)하기 이전까지

•   Trước khi thành lập(đăng ký)

등기물건 관할 구청

(차량,이륜차 : 전국)

Các món đồ đăng ký tại  

quận trực thuộc

(Xe ô tô, xe hai bánh)

취득세

Thuế trước bạ

•   부동산(차량) 취득하는 자

•   Người sở hữu bất động sản(xe ô tô)

•   취득한 날부터 60일 이내

•   Trong 60 ngày kể từ ngày  

sở hữu

취득물건 관할 구청

(차량,이륜차 : 전국)

Ủy ban quận có thẩm quyền 

về món  đồ sở hữu (Xe ô tô, 

xe hai bánh : trên toàn quốc)

주민세(종업원)

Thuế định cư 

(nhân viên)

•   종업원 월평균 급여총액 1억5천만원 초과 

사업주

•   Chủ doanh nghiệp chi tổng mức lương 

trung bình hàng tháng cho nhân viên  

vượt quá 150 triệu won 

•   급여지급 다음달 10일까지

•   Đến ngày 10 sau tháng trả 

lương

사업장 관할 구청

Ủy ban quận  thuộc nơi  

kinh doanh

주민세(재산분)

Thuế định cư

(phần tài sản)

•   7.1. 현재 관내 대통령령으로 정하는 일정한 

규모 이상의 사업소를 둔  개인 및 법인

•   Các tư nhân và pháp nhân sở hữu cơ sở 

kinh doanh trực thuộc khu vực ngày 1/7 

hiện tại, vượt  quy mô nhất định theo lệnh 

tổng thống 

•   매년 8.1.~ 8.31.

•   Ngày 1/8~31/8 hàng năm

사업장 관할 구청

Ủy ban quận  thuộc nơi  

kinh doanh

지방소득세

(특별징수분)

Thuế thu nhập  

địa phương 

(phần thu thuế đặc biệt)

•   소득세, 법인세 원천징수 의무자

•   Đối tượng có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập, 

pháp nhân trước

•   징수일 다음달 10일까지

•   Ngày thu thuế là ngày  

10 tháng sau

사업장 관할 구청

Ủy ban quận  thuộc nơi  

kinh doanh

지방소득세

(양도,종합,법인)

Thuế thu nhập  

địa phương

(phần chuyển nhượng, 

tổng hợp, pháp nhân)

•   소득세(양도, 종합) 및 법인세 납세의무가 있는 자

•   người có nghĩa vụ nộp thuế pháp nhân và 

thuế thu nhập(chuyển nhượng, tổng hợp)

•   소득세(법인세) 신고기간의 

만료일까지

•   Đến ngày hết hạn thời hạn kê 

khai thuế thu nhập (pháp nhân) 

주소지 관할 구청

Ủy ban quận  thuộc nơi  

kinh doanh

지역자원시설세(특자)

Thuế cơ sở vật chất và 

tài nguyên khu vực 

(đặc quyền)

•   특정자원(지하수 등)을 채수하는 자

•   Người đặc quyền sở hữu tài nguyên 

(ống nước ngầm)

•   다음달 말일까지

•   Đến cuối tháng sau

특정자원 관할 구청

Ủy ban quận trực thuộc  

đặc quyền tài nguyên

60 61chapter3  수원시 생활 안내 Hướng dẫn sinh hoạt tại Tp Suwon 수원에 산다 SỐNG Ở SUWON



생활민원 서비스 안내
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ dân sự trong sinh hoạt

   수원시 휴먼콜센터(☎1899-3300) Tổng đài Tp Suwon(☎1899-3300)

 운영현황 

•   운영시간 : 평일 08:00~20:00(야간 및 토/일/공휴일 : 당직실)

•   위      치 : 수원시도시안전통합센터 2층(수원시 영통구 대학4로 33)

 주요상담분야

•   일반상담 : 시정정책, 각종행사, 민원안내 등 시정전반

•   행정업무 연계상담 :   6개분야 (지방세 정보시스템, 상·하수도 관리시스템, 불법주·정차단속 시스템, 차량등록 

환경개선부담금, 교통유발금, 도서정보시스템)

•   생활불편민원 접수 : 공공시설 및 가사 홈서비스 민원접수

 Thông tin hoạt động

•    Thời gian làm việc : Ngày thường từ 08:00~20:00 (Ngày nghỉ/ thứ 7/ chủ nhật và ban đêm :  

Phòng thường trực) 

•    Vị trí : Tầng 2 trung tâm an toàn đô thị tổng hợp Tp Suwon (33, Daehak 4-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si)

 Lĩnh vực tư vấn chủ yếu

•   Tư vấn cơ bản : Chính sách thành phố, các sự kiện, hướng dẫn dân sự trong toàn thành phố v.v..

•   Tư vấn kết nối bộ phận hành chính: 6 lĩnh vực(Hệ thống thông tin thuế địa phương, hệ thống quản lý 

nước, hệ thống dừng·đỗ xe trái phép, đăng ký xe, quỹ cải thiện môi trường, phí phát sinh trong quản lý 

giao thông, hệ thống thông tin thư viện.) 

•   Tiếp nhận khiếu nại dân sự bất tiện trong sinh hoạt : Tiếp nhận dân sự tại nhà và nơi công cộng

   가사홈서비스 -Yes생활민원처리반 운영  
Hỗ trợ dịch vụ tại nhà - Đội xử lý sinh hoạt dân sự Yes

 서비스 대상 : 사회취약계층(기초생활수급자, 차상위 계층 등)

 서비스 분야 : 가정 내 생활불편사항 처리

전기설비 형광등, 전구, 콘센트, 센서등, 스위치, 전기선 연결 등

전자기기 가전·통신제품 점검 및 소규모 수리

배관설비 수도꼭지, 배관막힘, 에어컨·보일러 점검 등

소규모 집수리 에어캡(뽁뽁이), 문고리수리, 부분도배, 장판수리, 방충망 보수 등

기타 기타 생활에 불편을 주는 사항의 처리 등

※ 대규모 공사, 공동이용시설 등은 서비스 불가

 가정 내 생활불편사항 처리운영시간 : 월~금, 09:00~18:00

   처리비용 : 기본 자재 및 서비스 무료(Yes생활민원처리반이 보유하고 있지 않는 자재는 민원인 직접구매)

 가정 내 생활불편사항 처리신청 및 문의 : 수원시 휴먼콜센터 ☎1899-3300 

   Đối tượng : Người có mức sống thấp trong xã hội (thu nhập dưới mức trung bình, thu nhập cơ bản, vv..)

 Lĩnh vực : Giúp xử lý các tình huống bất tiện trong sinh hoạt

Lắp đặt thiết bị điện Kết nối dây điện đèn huỳnh quang, bóng đèn, ổ cắm điện, đèn cảm biến, công tắc v.v..

Thiết bị điện tử  Kiểm tra thiết bị thông tin·điện tử dân dụng và sửa chữa nhỏ v.v..

Lắp đặt đường ống  Kiểm tra điều hòa·hệ thống sưởi, đường ống bị tắc, vòi nước v.v..

Tu sửa nhà với quy mô nhỏ Tu sữa lưới trống côn trùng, sửa nệm điện, dán tường, sửa khoen cửa, dán màng xốp hơi v.v..

Các loại khác Xử lý các vấn đề khác gây ra bất tiện cho sinh hoạt.

※  Không hỗ trợ các dịch vụ như : lắp đặt thiết bị dùng công cộng hay sửa chữa với quy mô lớn

 Thời gian làm việc : 9:00 ~ 18:00 từ thứ 2 ~ 6 

   Chi phí sửa chữa : Miễn phí dịch vụ và phí mua thiết bị cơ bản(Trong trường hợp trung tâm không có 

thiết bị thì cá nhân phải trực tiếp mua)

 Liên hệ và đăng ký : Tổng đài Tp Suwon ☎ 1899-3300

   민원서류 발급서비스 Dịch vụ cấp hồ sơ hành chính

 정부24 (1588-2188 / 홈페이지 www.gov.kr )

•   인터넷을 이용하여 어디서나 365일 24시간 필요한 민원을 안내받고 신청·발급·열람 할 수 있는 온라인 정부민원포털 서비스

- 주민등록등·초본, 토지대장, 건축물대장 등 즉시발급(47종 무료, 일부 유료)

- 전입신고, 지방세납세증명 등 인터넷 신청, 인허가 등 민원사무 처리절차 안내

 무인민원발급기 (1899-3300 / 홈페이지 www.suwon.go.kr)

•   행정기관 방문없이 가까운 수원시 무인민원발급기에서 빠르고 편리하게 주민등록등본 등 112종의 민원증명 서비스 제공

 Trang wed chính phủ 24 (www.gov.kr / 1588-2188)  

•   Đây là dịch vụ cổng thông tin nhân dân trực tuyến hướng dẫn đăng ký hồ sơ dân sự cần thiết và  

đăng ký·xin cấp phát·tìm hiểu qua online 24 giờ/ 365 ngày, bất cứ nơi nào.

-   Được cấp phát ngay các loại giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký công dân, sổ chứng nhận quyền 

sở hữu nhà đất, tòa nhà (47 loại miễn phí, một phần có phí)

-   Hướng dẫn thủ tục xử lý việc dân sự và đăng ký qua internet như đăng ký cư trú, giấy chứng nhận 

nộp thuế địa phương, các loại giấy phép v.v..

 Máy cấp hồ sơ hành chính tự động (trang web www.suwon.go.kr/ 1899-3300)

•    Cung cấp 112 loại dịch vụ chứng minh dân sự như bản sao đăng ký chứng minh nhân dân một cách 

nhanh chóng và tiện lợi từ máy cấp hồ sơ hành chính tự động gần nhất trong Tp Suwon mà không cần 

đến cơ quan hành chính
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사회보장제도 안내
Hướng dẫn chế độ an sinh xã hội

   국민기초생활제도 Chế độ sinh hoạt cơ bản quốc dân

소득이 낮거나 생계가 어려울 경우 혹은 갑작스러운 사고나 질병 등으로 경제적인 어려움을 겪는 사람들에게 최저 

생활을 보장해 주는 제도

  Là chế độ đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu cho những người gặp khó khăn về kinh tế do tai nạn đột ngột, 

bệnh tật hoặc trường hợp thu nhập thấp, khó khăn trong việc sinh kế v.v..

   외국인 적용 대상 : 「출입국관리법」 제 31조에 따라 외국인 등록을 한 자로서 다음에 해당하여야 한다.

• 대한민국 국민과 혼인 중인 사람으로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람

- 본인 또는 대한민국국적의 배우자가 임신 중인 사람

- 대한민국 국적의 미성년 자녀(계부자·계모자 관계와 양친자 관계를 포함)를 양육하고 있는 사람

- 배우자의 대한민국 국적인 직계존속과 생계나 주거를 같이 하는 사람

•     대한민국 국민인 배우자와 이혼하거나 그 배우자가 사망한 사람으로서 대한민국 국적의 미성년 자녀(계부자·계모자 

관계와 양친자 관계를 포함)를 양육하고 있는 사람 또는 사망한 배우자의 태아를 임신하고 있는 사람

•     「난민법」 제2조제2호에 따라 법무부장관이 난민으로 인정한 사람으로 「난민법」 제32조에 따라 국내에 체류 중인 외국인

     Những người nước ngoài đủ điều kiện hưởng trợ cấp : Người nước ngoài đã hoàn thành việc đăng ký  

người nước ngoài theo điều 31 「luật quản lý xuất nhập cảnh」 và thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây

• Là người kết hôn với công dân Hàn Quốc có đủ một trong các điều kiện sau đây

- Bản thân hoặc vợ/chồng của người có quốc tịch Hàn Quốc đang mang thai.

-   Người đang nuôi dưỡng trẻ vị thành niên mang quốc tịch Hàn Quốc(bao gồm kế phụ, kế mẫu,  

quan hệ con nuôi) 

-   Người đang cùng cư trú và sinh kế với người có quan hệ chính thống quốc tịch Hàn Quốc của vợ/ chồng.

•   Người ly hôn với người Hàn Quốc hoặc người vợ/chồng người Hàn Quốc đã mất nhưng phải  

nuôi dưỡng trẻ vị thành niên(bao gồm kế phụ ,kế mẫu, quan hệ con nuôi) mang quốc tịch  

Hàn Quốc hoặc đang mang thai với người vợ/chồng Hàn Quốc đã qua đời.

•   Là người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc theo điều 32「luật dân tị nạn」do bộ trưởng bộ tư pháp 

chứng nhận theo điều 2(2)「luật dân tị nạn」

 신청 절차 및 방법 Trình tự và cách đăng ký

급여신청

Đăng ký lương

조사 

Điều tra

급여결정

Quyết định cấp lương

급여실시

Thực hành cấp

행정복지센터

Ủy ban phường

소득재산 및 신고내용 확인

Xác nhận nội dung khai 

báo và tài sản thu nhập

조사결과에 의해 급여 실시여부와 내용 결정

Nội dung quyết định và thực hiện  

cấp lương dựa theo kết quả điều tra

결정된 급여 지급

cấp lương theo  

quyết định

   긴급복지지원 Hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp

갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층에게 생계, 의료, 주거지원 등의 서비스를 지원하여 

위기상황에서 벗어날 수 있도록 돕는 제도

Là chế độ giúp thoát khỏi tình huống nguy cơ cho những người có thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc  

duy trì kế sinh nhai, do tình trạng gặp nguy cơ đột ngột, bằng cách hỗ trợ các dịch vụ như sinh kế, y tế, nhà ở 

   외국인 적용 대상 : 국내에 체류하고 있는 외국인 중 다음 사항에 해당되어야 한다.

※ 만약 지원받을 상황이 아니거나 자격조건을 갖추지 못한 것으로 결정되면 지원받은 금액을 반환하여야 한다.

• 대한민국 국민과 혼인 중인 사람

•   대한민국 국민인 배우자와 이혼하거나 그 배우자가 사망한 사람으로서 대한민국 국적을 가진 

직계존비속(부모,자녀)을 돌보고 있는 사람

•  「난민법」 제2조제2호에 따른 난민으로 인정된 사람

• 본인의 귀책 사유 없이 화재, 범죄, 천재지변으로 피해를 입은 사람

• 그 밖에 보건복지부장관이 긴급한 지원이 필요하다고 인정하는 사람

- 본인의 귀책 사유 없이 재난 등으로 피해를 입은 사람     - 「난민법」 제2조제3호에 따른 인도적 체류자

   Những người nước ngoài đủ điều kiện hưởng trợ cấp : Là người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc 

có đủ một trong các điều kiện sau đây 

※ Nếu xem xét không phải hoàn cảnh hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện thì thì phải hoàn trả lại số tiền đã nhận hỗ trợ.

• Là người kết hôn với công dân Hàn Quốc

•   Người ly hôn với công dân Hàn Quốc hoặc người vợ/chồng công dân Hàn Quốc đã mất nhưng đang 

nuôi dưỡng người có quan hệ chính thống với người đó mang quốc tịch Hàn Quốc (cha mẹ hoặc con) 

• Người được thừa nhận là dân tị nạn theo điều 4(2) 「Luật dân tị nạn」 

• Người bị thiệt hại do thảm họa thiên tai, tội phạm, hỏa hoạn mà nguyên nhân không thuộc về họ

• Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ y tế và Phúc lợi thừa nhận là người cần được nhận sự hỗ trợ khẩn cấp

- Người bị thiệt hại do thiên tai v.v.. mà nguyên nhân không thuộc về họ

- Người cư trú theo chế độ nhân đạo của điều2(3) 「Luật dân tị nạn」 

 신청 절차 및 방법 Trình tự và cách đăng ký

접수, 현장조사

Tiếp nhận và điều tra 

thực tế

결정 및 지급

Quyết định và  

hỗ trợ

소득재산 사후조사

Điều tra tài sản 

sau khi thu nhập

적정성 심사

Xem xét  tính phù hợp

행정복지센터

Ủy ban phường

복지협력과

Phòng hợp tác 

phúc lợi

복지협력과

Phòng hợp tác 

phúc lợi

복지협력과,생활보장 등 심의 위원회

 Phòng hợp tác phúc lợi mở hội đồng  

thẩm định việc đảm bảo mức sinh hoạt v.v..
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   외국인 건강보험 당연 가입 안내 
Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho người nước ngoài

한국에 6개월 이상 체류하면 2019.7.16.부터 건강보험에 당연가입됩니다.

   당연가입 가입요건 및 절차

• 가입요건 : 대한민국에 6개월 이상 체류한 외국인 및 재외국민

- 6개월 동안 출국기간의 합이 30일 이하인 경우에는 계속 국내에 체류한 것으로 간주

- 1회 30일 초과하여 출국하는 경우에는 재입국일로부터 6개월이상 체류해야 가입 가능

예외) 국내 입국 후 즉시 가입 대상 : 결혼이민(F-6)의 체류자격으로 입국한 외국인(다만, 외국인 등록 이후 가입 가능)

   가족 인정 및 서류제출 기준

• 동일세대 인정기준

- 국내 체류지(거소지)가 동일한 배우자 및 미성년자 자녀(만19세 미만)

• 가족관계서류 제출기준

① 서류발급 ② 서류인증 ③ 번역공증

• 가족관계

• 혼인.이혼 사실

국적국 외교부 확인 

또는 아포스티유 확인
공증받은 한글 번역본 첨부

-   번역공증은 대한민국에서도 가능하며, 국적국에서 번역공증 받은 경우에는 번역본도 외교부 또는 아포스티유 확인 필요

• 가족관계서류 유효기간

- 국내서류: 서류발급일로부터 3개월

- 국적국 서류: 서류발급일 또는 외교부(아포스티유)확인일로부터 9개월

※ 단, 혈연관계의 경우 유효기간 상관없이 가능

   문의

• 국민건강보험공단 고객센터: 1577-1000 … 전화 후 “7”번 누르면, 외국어 서비스 가능

• 외국인 전담 상담번호: 033-811-2000

Bắt đầu từ ngày 16/7/2019. nếu cư trú ở Hàn Quốc trên 6 tháng sẽ được  
tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc 

    Trình tự và điều kiện đăng ký bắt buộc 

• Điều kiện đăng ký : Người nước ngoài và người nước ngoài gốc Hàn cư trú trên 6 tháng tại Hàn Quốc

-    Trường hợp trong 6 tháng cư trú mà thời gian xuất cảnh dưới 30 ngày thì được xem là liên tục cư trú 

ở Hàn Quốc

-   Trường hợp xuất cảnh 1 lần quá 30 ngày thì có thể đăng ký bảo hiểm sau 6 tháng kể từ ngày  

tái nhập cảnh 

Ngoại trừ) đối tượng có thể đăng ký ngay sau khi nhập cảnh : 

Người nước ngoài nhập cảnh với tư cách kết hôn di trú(F-6)(Nhưng có thể đăng ký sau khi đăng ký thẻ  

chứng minh người nước ngoài)

  Tiêu chuẩn nộp hồ sơ và công nhận hộ gia đình

• Tiêu chuẩn công nhận cùng hộ gia đình

- Vợ/chồng và con chưa thành niên(dưới 19 tuổi) cùng nơi cư trú (nơi ở) tại Hàn Quốc

• Tiêu chuẩn nộp hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình

① Cấp hồ sơ ② Chứng nhận hồ sơ ③ Dịch thuật công chứng

• Quan hệ gia đình

• Xác thực hôn nhân, ly hôn

Xác nhận của sở 

ngoại giao bổn quốc hoặc 

xác nhận của Apostille 

Đính kèm bản dịch 

công chứng tiếng Hàn

-   Có thể dịch thuật công chứng tại Hàn Quốc, trường hợp dịch thuật công chứng tại bổn quốc thì  

văn bản dịch cần phải được xác nhận của bộ ngoại giao hoặc xác nhận của Apostille 

• Thời hạn hiệu lực của hồ sơ xác nhận quan hệ gia đình

- Hồ sơ tại Hàn Quốc : 3 tháng kể từ ngày cấp

- Hồ sơ tại bổn quốc : 9 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày xác nhận của bộ ngoại giao(Apostille)

※ Nhưng, trường hợp giấy tờ quan hệ huyết thống thì không liên quan đến thời hạn

   Liên hệ

 •   Trung tâm khách hàng tổng công ty bảo hiểm y tế quốc dân : 1577-1000  

nếu nhấn phím số 7 có thể nhận dịch vụ tư vấn tiếng nước ngoài

 • Số đt tư vấn dành cho người nước ngoài : 033-811-2000 

사회보장제도 안내
Hướng dẫn chế độ an sinh xã hội
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   국민건강보험공단 외국인 민원센터(수원) 안내(☎1577-1000)  
Hướng dẫn trung tâm tiếp dân người nước ngoài của tổng công ty bảo hiểm 
quốc dân (Suwon)(☎1577-1000) 

외국인 밀집지역인 수원(수원,용인,화성,오산,성남 관할)에 외국인 민원센터를 운영하며 외국인 건강보험 

자격취득·변경 업무 처리 

Điều hành trung tâm tiếp dân người nước ngoài ở những khu vực đông người nước ngoài cư trú( thuộc Suwon, 

Yongin, Hwaseong, Osan) để xử lý việc thay đổi·tư cách tham gia bảo hiểm y tế của người nước ngoài 

   이용대상

• 외국인 등록증 상 주소지가 수원, 용인, 화성, 오산, 성남인 외국인 및 재외국민

• 사업장 소재지가 위 지역인 외국인 및 재외국민 직장가입자

   위치: 경기도 수원시 팔달구 매교동 164-1 (청궁빌딩), 1층(지하철: 분당선 매교역 5번 출구)

   Đối tượng sử dụng

•   Người nước ngoài hoặc người nước ngoài gốc Hàn đăng ký cư trú tại Suwon, Yongin, Hwaseong, 

Osan, Seongnam

• Doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm cho người nước ngoài hoặc người gốc Hàn thuộc khu vực trên

   Vị trí : 164-1, Maeyo-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Korea(Cheonggung building), tầng 1(tàu điện ngầm: 

cửa số 5 đường tàu Bundang, ga Meagyo)

   외국인 유학생 건강보험 적용 안내 
Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm y tế dành cho du học sinh

국내 체류 유학생 중 건강보험에 가입하지 않은 유학생은 2021.3.1.로 당연가입됩니다

   당연가입 가입대상 및 가입시기

•   가입대상 : 유학생, 외국인 및 재외국민

•   가입시기 

체류자격 구분 적용시기

유학(D-2), 초중고생(D-4-3)
• 최초입국 • 외국인등록일

• 재입국 • 재입국일

초중고생(D-4-3) 외의 일반연수(D-4) • 입국일로부터 6개월 후 가입

재외국민·재외동포 유학생 • 입국 후 학교 입학일로 가입(재학증명서 제출하는 경우)

   보험료 부과 및 경감

• 2021년도 유학생 보험료 : 43,490원 (3.1.취득자) 

- 4월 보험료 39,540원 + 3월 보험료의 10회 분할 중 1회분 3,950원 

※   지역가입자 평균보험료 이상 납부자의 경우 제외 / 소득금액 360만원, 재산과표 13,500만원 초과인 경우 경감 대상 제외  

• 보험료 경감  

- 유학생 보험료 부담을 덜어주기 위하여 1년간 50% → 70%로 할인(경감) 확대 

※ 보험료 부담을 줄이기 위해 2021.3월분 보험료는 10회로 분할하여 납부됩니다

• 보험료 납부

- (납부기한) 다음달 보험료를 매월 25일까지 미리 납부

- (납부방법) 자동이체(계좌·카드), 홈페이지, 공단지사, 은행

• 전자고지·자동이체 및 환급사전계좌 신청: 전화, 홈페이지, 센터, 지사에서 신청

- 우편 대신 이메일 고지서 또는 모바일 고지서 신청 가능

- 자동이체 신청으로 편리한 납부·환급사전계좌 등록으로 빠른 지급 

아이폰

iPhone 

안드로이드

Android

전자고지 신청 가능 

"The건강보험 APP"

   문의

• 국민건강보험공단 고객센터: 1577-1000 … 전화 후 “7”번 누르면, 외국어 서비스 가능

• 외국인 전담 상담번호: 033-811-2000

사회보장제도 안내
Hướng dẫn chế độ an sinh xã hội
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기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác

사회보장제도 안내
Hướng dẫn chế độ an sinh xã hội

Những du học sinh chưa đăng ký bảo hiểm y tế trong số các du học sinh  
đang cư trú tại Hàn Quốc, sẽ được đăng ký từ ngày 1/3/2021 

   Thời điểm và đối tượng đăng ký bảo hiểm y tế bắt buộc 

•   Đối tượng đăng ký :   Du học sinh, người nước ngoài và người nước ngoài gốc Hàn

•   Thời gian đăng ký

Phân loại tư cách cư trú Thời gian áp dụng

Du học(D-2), Học sinh phổ thông(D-4-3)
• Ngày nhập cảnh đầu tiên

•   Ngày đăng ký thẻ chứng minh 

người nước ngoài

• Tái nhập cảnh • Ngày tái nhập cảnh

 Ngoài học sinh phổ thông(D-4-3), 

tu nghiệp sinh(D-4)
• Đăng ký sau khi nhập cảnh 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh

Du học sinh gốc Hàn Quốc, kiều bào Hàn Quốc
•   Đăng ký từ ngày nhập học sau khi nhập cảnh(trường hợp nộp 

giấy chứng nhận nhập học)

 Phí bảo hiểm và khấu trừ

• Phí bảo hiểm của du học sinh năm 2021 : 43,490won (người đóng từ 1/3) 

- Phí bảo hiểm tháng 4 là 39,540won + phí bảo hiểm chia ra trong 10 lần của tháng 3, 1 lần 3,950won

※   Ngoại trừ người đăng ký bảo hiểm khu vực nộp trên mức phí bảo hiểm trung bình  

Đối tượng có thu nhập 3triệu 6 trăm nghìn won, hoặc có tài sản trên 135 triệu won không thuộc đối tượng được khấu trừ 

 • Giảm phí bảo hiểm

-   Mở rộng (khấu trừ) giảm từ 50% ~ 70% trong 1 năm  

để giảm bớt gánh nặng đóng bảo hiểm cho du học sinh 

※ Từ 3/2021 phí bảo hiểm sẽ được chia ra 10 lần đóng để giảm bớt gánh nặng về phí bảo hiểm  

• Đóng bảo hiểm

- (Thời gian đóng) phí bảo hiểm tháng sau đóng trước ngày 25 hàng tháng 

- (Cách đóng) chuyển khoản tự động (tài khoản·thẻ), trang web, chi nhánh bảo hiểm, ngân hàng

•    Đăng ký số tài khoản nhận tiền hoàn trả, giấy báo điện tử·chuyển khoản tự động : đăng ký qua 

 điện thoại, trang web, trung tâm, chi nhánh bảo hiểm

- Có thể đăng ký giấy thông báo qua điện thoại hoặc email thay thư bưu điện

-   Được chi trả nhanh hơn và tiện lợi hơn khi đăng ký chuyển khoản tự động khi đóng phí·số tài khoản 

nhận hoàn tiền trước

Mã số của

Iphone
Android

Tải ứng dụng sau để đăng ký 

giấy báo điện tử

"The건강보험 APP"

 Liên hệ

•   Trung tâm khách hàng tổng công ty bảo hiểm y tế quốc dân : 1577-1000 nếu nhấn phím số  7 có thể 

nhận dịch vụ tư vấn tiếng nước ngoài

• Số đt tư vấn dành cho người nước ngoài : 033-811-2000

   외국인 세대별 주민등록표 기록 
Hướng dẫn đăng ký thường trú người nước ngoài

장안구 종합민원과 228-5245, 권선구 종합민원과 228-6246

팔달구 종합민원과 228-7245, 영통구 종합민원과 228-8544

담당부서

   준수사항

준 수 사 항

•   등록을 한 외국인 또는 국내 거소 신고를 한 외국국적동포를 세대별 주민등록표에 기록하여 줄 것을 신청하거나 그 기록사항의 

정정ㆍ변경 또는 삭제를 신청하려는 사람은 외국인 등의 체류지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 신청서를 제출하여야 함.

※ 관련법령 : 주민등록법 시행규칙 제1조의2

Phòng tiếp dân quận Jangan 228-5245, quận Gwonseon 228-6246

quận Paldal 228-7245, quận Yeongtong 228-8544

Bộ phận phụ trách

   Những điều cần tuân thủ

Những điều cần tuân thủ

•   Người đã đăng ký hoặc Kiều bào quốc tịch nước ngoài đã khai báo nơi cư trú tại Hàn Quốc và được ghi chú trong 

Bảng đăng ký thường trú, nếu có mong muốn  đăng ký hoặc đính chính.sửa đổi, hoặc xóa hồ sơ thì phải nộp đơn 

yêu cầu đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nơi cư trú người nước ngoài như Chủ tịch Uỷ ban thành phố 

hoặc Chủ tịch Uỷ ban Quận, Huyện.

※ Điều Luật liên quan : Theo Khoản 2 Điều 1 Nguyên tắc thi hành Luật thường trú
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   외국인 부동산 취득신고 제도 
Hướng dẫn khai báo sở hữu bất động sản dành cho người nước ngoài

장안구 종합민원과 228-5474, 권선구 종합민원과 228-6479

팔달구 종합민원과 228-7473, 영통구 종합민원과 228-8557

담당부서

   준수사항

신 고 의 무 자

 • 대한민국 국적을 보유하고 있지 아니한 자(영주권자·재외국민은 허가나 신고대상이 아님)

 • 외국법령에 따라 설립된 법인이나 단체

 • 사원구성원의 반수 이상 또는 임원의 반수 이상이 외국인인 법인이나 단체

 •   자본금의 반액 이상 또는 의결권의 반수 이상을 외국인 또는 외국의 법령에 따라 설립된 법인이나 단체가 가지고 있는 법인 또는 단체

구    분 신고 대상 신고 기한 구비 서류

계약 토지/건축물/분양권 취득계약, 증여 원인발생일로부터 60일 이내 신분증, 신고서, 매매계약서/증여계약서

계약 외 상속, 경매, 환매권행사, 법원의 확정판결 원인발생일로부터 6월 이내 신분증, 신고서, 계약 외 원인 입증서류

계속보유 외국국적을 취득한 경우 원인발생일로부터 6월 이내 신분증, 신고서, 국적변경증명서

 ※ 부동산거래신고 등에 관한 법률 제3조에 따라 거래신고 한 경우, 따로 신고하지 않아도 됨.

 ※   단독·공동주택 30호 이하, 단지형 연립·다세대 50세대 이하, 오피스텔 30실 이하, 분양면적 3천㎡ 이하로서 건축물사용승인 전 계약 건은 검인신고 후 

반드시 외국인부동산취득신고 하여야 함.

   과태료 기준

구    분 내    용

신고하지 않은 경우 300만원 이하의 과태료 부과

자진신고 할 경우

100% 면제
조사시작 이전 신고관청에 단독으로 신고한 취초의 자

위반사실 입증에 필요한 자료 제공 등 성실하게 협조한 경우

50% 면제
조사시작 후 신고관청에 단독으로 신고한 취초의 자

위반사실 입증에 필요한 자료 제공 등 성실하게 협조한 경우

※ 관련법령 : 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제8조/ 제28조

기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác

Phòng tiếp dân quận Jangan 228-5474, quận Gwonseon 228-6479,                     

quận Paldal 228-7473, quận Yeongtong 228-8557

Bộ phận phụ trách

    Những điều cần tuân thủ

Người có nghĩa vụ khai báo

 •   Người không có quốc tịch Hàn Quốc (Người có quyền định cư vĩnh viễn·Hàn Kiều không phải là đối tượng đăng ký 

xin cấp phép hoặc khai báo)

 •   Tổ chức hoặc công ty pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài

 •   Tổ chức hoặc công ty pháp nhân mà trong đó có hơn một nửa nhân viên hoặc có hơn một nửa thành viên ban  

lãnh đạo là người nước ngoài

 •   Tổ chức hoặc công ty pháp nhân có tổ chức hoặc công ty pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài, 

hoặc có hơn một nửa vốn đầu tư nước ngoài, hoặc có hơn một nửa quyền ý kiến thuộc về người nước ngoài

Phân loại Đối tượng khai báo Thời hạn khai báo Hồ sơ cần thiết

Hợp đồng

Biếu tặng, hợp đồng nhận(sở hữu) 

về đất đai/ công trình kiến trúc

(cao ốc)/ quyền phân lô

Từ ngày phát sinh nguyên 

nhân đến trong vòng 60 ngày

Chứng minh thư, đơn khai báo,

Hợp đồng mua bán / hợp đồng  

biếu tặng

Ngoài  

hợp đồng

Thừa kế, đấu giá, các sự kiện về 

việc mua lại, phán quyết của  

tòa án

Từ ngày phát sinh nguyên 

nhân đến trong vòng 6 tháng

Chứng minh thư, đơn khai báo, 

tài liệu chứng minh nguyên nhân 

ngoài hợp đồng

Bảo lưu  

liên tục

Trường hợp nhận quốc tịch 

nước ngoài

Từ ngày phát sinh nguyên 

nhân đến trong vòng 6 tháng

Chứng minh thư, đơn khai báo, 

giấy chứng nhận thay đổi quốc tịch

※ Trường hợp đã khai báo giao dịch theo Điều 3 của Luật về Khai báo giao dịch bất động sản, thì không cần phải khai báo riêng.

※   Trường hợp nhà riêng.chung cư dưới 30 hộ gia đình, nhà tập thể(liền kề).nhà đa thế hệ (theo khu) dưới 50 hộ gia đình, office hotel 

dưới 30 phòng, diện tích lô dưới 3 nghìn ㎡, thì cần phải khai báo đóng dấu kiểm tra hồ sơ hợp đồng, sau đó khai báo đăng ký bất 

động sản cho người nước ngoài trước khi được phê duyệt cho phép sử dụng. 

 Mức phạt căn bản

Phân loại Nội dung

Trường hợp không khai báo Phạt tiền dưới 3 triệu won

Trường hợp tự nguyện  

khai báo

Miễn 100% 

Đối với trường hợp trước khi bắt đầu điều tra, cá nhân tự nguyện 

khai báo thành thật và hợp tác trong việc cung cấp tài liệu chứng 

minh vi phạm với cơ quan có thẩm quyền khai báo

Miễn 50% 

Đối với trường hợp sau khi bắt đầu điều tra, cá nhân tự nguyện  

khai báo thành thật và hợp tác trong việc cung cấp tài liệu chứng minh 

vi phạm với cơ quan khai báo có thẩm quyền

※ Điều Luật liên quan : Theo Điều 8/ Điều 28, Luật về Khai báo giao dịch bất động sản
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   자동차 이전·변경 등록 
Hướng dẫn đăng ký thay đổi chuyển nhượng xe ô tô

자동차등록과 228-4349담당부서

 준수사항 및 처벌내용

구    분 내    용

준수사항
•   자동차 명의 이전 시 이전일로부터 15일 이내에 신고하여야 함.

•   차량 소유자 사망 시 사망일이 속하는 달의 말일로부터 6개월 이내에 상속이전등록 신고를 하여야 함.

처벌내용

•   명의 이전일로부터 15일 경과 후, 16일째 되는 날부터 10일간 10만원, 그 이후로는 1일마다 1만원 추가, 

최대 50만원의 범칙금이 부과될 수 있음.

•   차량 소유자 사망 시, 사망일이 속하는 달의 말일로부터 6개월경과 시 그 다음 날부터 10일간 10만원, 그 

이후로는 1일마다 1만원이 추가되어 최대 50만원의 범칙금 부과될 수 있음.

※ 관련법령 : 자동차관리법 제11조/ 제12조

Phòng đăng ký xe ô tô 228-4349Bộ phận phụ trách

 Những điều cần tuân thủ và nội dung xử phạt

Phân loại Nội dung

Những điều cần 

tuân thủ

 • Trường hợp sang tên xe, phải khai báo trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển nhượng.

 •   Trường hợp chủ sở hữu xe tử vong, phải khai báo đăng ký chuyển nhượng thừa kế trong vòng 

6 tháng kể từ ngày cuối cùng của tháng mà chủ sở hữu tử vong.

Nội dung xử phạt

•   Sau khi quá hạn 15 ngày kể từ ngày sang tên, từ ngày thứ 16 đến cho đến 10 ngày (tiếp theo) 

có thể bị phạt với mức là 100 nghìn won, và sau ngày đó mỗi ngày phạt thêm 10 nghìn won, 

cho đến tối đa là 500 nghìn won.

•  Trường hợp chủ sở hữu xe tử vong và quá hạn 6 tháng kể từ ngày cuối cùng của tháng mà chủ 

sở hữu tử vong thì từ ngày hôm sau cho đến 10 ngày (tiếp theo) có thể bị phạt với mức là 100 

nghìn won, và sau ngày đó mỗi ngày phạt thêm 10 nghìn won, cho đến tối đa là 500 nghìn won.

※ Điều Luật liên quan : Theo Điều 11 / Điều 12 Luật quản lý xe ô tô

   자동차 의무보험 가입 
Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

자동차관리과 228-4313담당부서

 준수사항 및 처벌내용

구    분 내    용

준수사항

•   자동차, 건설기계, 이륜차는 실제 운행여부와 관계없이 다른 사람에게 차량을 이전등록하거나 

말소등록하기 전까지 의무보험에 가입하여야 함. 

•   장기간 차량을 운행할 수 없을 때(6개월 이상 해외체류 등)에는 사전에 관청의 승인을 받아 가입의무 

면제를 신청할 수 있음.

• 보험만기일이 공휴일인 경우에는 미리 보험을 갱신하여야 함.

처벌내용

•    의무보험에 가입하지 않은 모든 자동차 소유자는 미 가입 기간에 따라 비사업용은 최대 90만원, 사업용은 

최대 230만원의 과태료가 부과됨.

•   사전 의견제출 기간 내 납부할 경우 과태료 20%까지 감경 받을 수 있으며, 납부기간 경과 시에는 매월 

가산금이 추가됨(최대 75%).

•   의무보험 미 가입 자동차를 운행한 자동차 소유자는 과태료와 별개로1년 이하의 징역 또는 1천만 원 

이하의 벌금에 처할 수 있음.

※ 관련법령 : 자동차손해배상 보장법 제5조

Phòng quản lý xe ô tô 228-4313Bộ phận phụ trách

 Những điều cần tuân thủ và nội dung xử phạt

Phân loại  Nội dung

Những điều cần 

tuân thủ

•   Ô tô, máy móc xây dựng và xe máy, bất kể có hoạt động hay không, phải đăng ký bảo hiểm  

bắt buộc cho đến khi đăng ký hủy bỏ phương tiện hoặc chuyển nhượng cho người khác 

•   Khi bạn không thể lái xe trong một thời gian dài (ở nước ngoài hơn 6 tháng) 

Bạn có thể nộp đơn xin miễn đăng ký bảo hiểm bắt buộc trước khi được sự chấp thuận  

từ bộ phận đảm trách.

• Nếu ngày hết hạn bảo hiểm là ngày nghỉ lễ, bảo hiểm phải được gia hạn trước ngày đó

Nội dung xử phạt

•   Tất cả các chủ sở hữu ô tô không đăng ký bảo hiểm bắt buột sẽ bị phạt tối đa 900.000 won 

dành cho người không kinh doanh, 2,3 triệu won dành cho cho người kinh doanh tùy thuộc vào 

thời gian không đăng ký.

•   Trường hợp nộp phí trong thời gian phản hồi có thể được giảm đến 20% phí phạt, và nếu  

quá hạn nộp phí thì sẽ bị cộng thêm phí phạt mỗi tháng (tối đa 75%)

•   Chủ sở hữu của ô tô chưa đăng ký bảo hiểm bắt buộc khi vận hành sẽ bị phạt tiền và có thể  

xử phạt riêng dưới một năm tù hoặc bị phạt dưới 10 triệu won.

※ Điều Luật liên quan : Theo Điều 5 Luật bảo đảm bồi thường thiệt hại xe ô tô 

기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác
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기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác

   자동차 말소등록 
Hướng dẫn đăng ký xử lý xe phế thải

자동차등록과 228-4350담당부서

 준수사항 및 처벌내용

구    분 내    용

준수사항 • 자동차 폐차 후 1개월 이내에 자동차 말소등록을 신청해야 함.

처벌내용 • 자동차 폐차 후 1개월이 경과할 경우 50만원 이하의 과태료가 부과됨.

※ 관련법령 : 자동차관리법 제13조/ 제84조

Phòng đăng ký xe ô tô 228-4350Bộ phận phụ trách

 Những điều cần tuân thủ và nội dung xử phạt

Phân loại Nội dung

Những điều cần 

tuân thủ
• Phải đăng ký hủy xe trong vòng 1 tháng sau khi xử lý xe phế thải.

Nội dung xử phạt •   Trường hợp sau khi xử lý xe phế thải quá hạn hơn 1 tháng thì sẽ bị phạt tiền dưới 500 nghìn won. 

※ Điều Luật liên quan : Theo Điều 13 / Điều 84 Luật quản lý xe ô tô

    장애인전용 주차구역 위반 과태료 부과 
Xử phạt khi đậu xe trái phép nơi ưu tiên người khuyết tật

장안구 사회복지과 228-5472, 권선구 사회복지과 228-6315

팔달구 사회복지과 228-7256, 영통구 사회복지과 228-8866

담당부서

 준수사항

준 수 사 항

• ‘주차가능’ 표지를 발급받은 장애인 차량만이 장애인전용주차구역을 이용 가능.

• ‘주차가능’ 표지가 있어도, 장애인이 운전하거나 타고 있지 않으면 주차 불가.

• 장애인전용주차구역 주차 면을 가로막는 이중주차 등을 할 경우 과태료 부과.

 과태료 기준

구    분 내    용 과 태 료

주차위반
• 주차가능 표지가 없는 차량의 주차

• 보행에 장애가 있는 사람 미 탑승
10만원

주차방해
• 장애인전용주차구역 내 물건 적재

• 이중주차 등으로 인한 진입 방해
50만원

표지위반
• 부정 사용(표지 위조 및 변조)

• 부당 사용(표지 대여 및 양도)
200만원

※ 관련법령 : 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제17조

Phòng phúc lợi xã hội quận Jangan 228-5472, quận Gwonseon 228-6315,                   

quận Paldal 228-7256, quận Yeongtong 228-8866

Bộ phận phụ trách

 Những điều cần tuân thủ

준 수 사 항

•   Chỉ những phương tiện của người khuyết tật được cấp biển hiệu 'được phép đỗ xe' thì  

mới có thể đỗ xe ở khu vực (đỗ xe) dành cho người khuyết tật.

•   Cho dù có biển hiệu 'được phép đỗ xe', nhưng người khuyết tật không lái xe hoặc không đi xe thì 

cũng không được phép đỗ xe.

•   Trường hợp đỗ xe đôi chắn ngang khu vực đỗ xe của người khuyết tật, v.v... thì có thể bị phạt 

tiền.

 Mức phạt căn bản

Phân loại Nội dung Mức phạt

Vi phạm đỗ xe
•   Khi phương tiện không có biển hiệu 'được phép đỗ xe' có hành vi đỗ xe

•   Khi người khuyết tật không có trên xe
100 nghìn won

Gây cản trở đỗ xe
•   Bốc xếp hàng hóa trong khu vực đỗ xe dành cho người khuyết tật

•   Gây cản trở lối vào do đỗ xe đôi, v.v...
500 nghìn won

Vi phạm về biển hiệu
• Sử dụng gian lận(giả mạo và sửa đổi biển hiệu)

• Sử dụng không đúng cách(cho thuê và chuyển nhượng biển hiệu)
2 triệu won

※   Điều Luật liên quan : Theo Điều 17, Luật về đảm bảo khuyến khích sự tiện lợi cho người khuyết tật·người cao tuổi·phụ nữ mang thai, v.v..
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기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác

   음주운전 처벌 강화 Tăng mức xử phạt khi say rượu lái xe

 준수사항 : 혈중 알콜 농도 기준 상향 0.05% → 0.03%

 처벌내용

구    분 혈중 알콜 농도 처 벌 내 용

운전면허 정지 0.03 ~ 0.08% 1년이하 징역 또는 500만원 벌금

운전면허 취소
0.08% 이상 1년~2년 징역 또는 500만원~1천만원 벌금

0.2% 이상 2년~5년 징역 또는 1천만원~2천만원 벌금

구    분 기    준 재취득 제한 연수 비    고

결격기간 강화

(재취득 제한)

음주운전 사망사고 5년 신설

음주교통사고 2년 기존 1년

음주교통사고 2회 이상 3년 기존 3회

단순음주운전 2회 이상 2년 기존 3회

구    분 처 벌 내 용

음주 교통사고로 치상 1년~15년 징역 또는 1천만원~3천만원 벌금

음주 교통사고로 사망 무기 또는 3년 이상 유기징역

※ 관련법령 : 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조11 도로교통법 제44조

 Những điều cần tuân thủ : Tiêu chuẩn nồng độ cồn trong máu tăng từ 0.05% → 0.03%

 Nội dung xử phạt

Phân loại Nồng độ cồn trong máu Nội dung xử phạt

Đình chỉ giấy phép lái xe 0.03 ~ 0.08% Phạt tù dưới 1 năm hoặc phạt tiền 5 triệu won

Tước giấy phép lái xe
Từ 0.08% trở lên Phạt tù từ 1~2 năm hoặc phạt tiền từ 5~10 triệu won

Từ 0.2% trở lên Phạt tù từ 2~5 năm hoặc phạt tiền từ 10~20 triệu won

Phân loại Căn cứ cơ bản
Số năm hạn chế thi lại 

(giấy phép lái xe)
Ghi chú

Tăng thời gian hạn 

chế tư cách

(hạn chế thi lại giấy 

phép lái xe)

Tai nạn giao thông gây tử vong khi say rượu lái xe 5năm Luật mới

Tai nạn giao thông khi say rượu lái xe 2năm Quá khứ 1 năm

Tai nạn giao thông khi say rượu lái xe từ 2 lần trở lên 3năm Quá khứ 3 lần

Say rượu lái xe mức độ nhẹ từ 2 lần trở lên 2năm Quá khứ 3 lần

Phân loại Nội dung xử phạt

Gây thương tích trong tai nạn

 giao thông khi say rượu lái xe
Phạt tù từ 1~15 năm hoặc phạt tiền từ 10~30 triệu won

Gây tử vong trong tai nạn 

giao thông khi say rượu lái xe
Tù chung thân hoặc phạt tù từ 3 năm trở lên

※ Điều Luật liên quan : Theo Khoản 11, Điều 5, Luật về gia tăng hình phạt tội phạm đặc biệt và điều 44, Luật giao thông đường bộ

   배출가스 5등급 차량 운행제한 및 저공해조치 신청  
Đăng ký biện pháp giảm ô nhiễm và hạn chế vận hành phương tiện phát thải 
cấp 5

기후대기과 228-2887담당부서

 관련법령 : 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제18조, 제21조

 준수사항

구    분 내    용

제도개요

배출가스 5등급 차량 운행제한

•   단속시기

   - 계절관리제 기간(12~3월) 06~21시

   - 미세먼지 비상저감조치 발령 시 06~21시

   ※ 주말, 공휴일 미시행

•   단속대상 : 전국 5등급 차량

•   제외대상 : 저감장치 부착차량, 긴급차, 장애인·국가유공자 차량 등

저공해조치신청서  저공해조치 신청서 제출 시 계절관리제 운행제한에 한해 경기도내에서 2021년 3월까지 단속 유예

저공해조치 방법

조기폐차 5등급 경유차 조기폐차시 보조금 지원

저감장치 부착
- 5등급 경유차량 저감장치 부착 지원

- 부착 비용 약 90% 지원, 자부담금 약 10%(약 40만원) 

 과태료 기준

구    분 내    용 과 태 료

운행제한 위반  최초적발지에서 1일 1회 10만원
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Phòng dự báo khí hậu 228-2887Bộ phận phụ trách

 Điều luật liên quan : Điều 18 và điều 21 của luật đặc biệt về giảm thiểu và quản lý bụi mịn

 Những điều cần tuân thủ

Phân loại Nội dung

Khái quát 

về chế độ

• Thời kỳ kiểm soát

   - Chế độ quản lý theo mùa(tháng 12~3), từ  6h ~ 21h 

   - Thời gian ban hành biện pháp giảm thiểu bụi mịn, từ  6h ~ 21h 

   ※ Không thi hành vào ngày nghỉ và cuối tuần

• Đối tượng kiểm soát : Xe cấp 5 trên toàn quốc

•   Đối tượng loại trừ: Xe gắn thiết bị giảm tốc, xe cấp cứu, xe người khuyết tật·xe công ích quốc gia 

v.v.. Hạn chế vận hành xe thải khí cấp 5 

Đăng ký xử lý 

giảm ô nhiễm 

Được trì hoãn thời hạn kiểm soát đến tháng 3 năm 2011 trong tỉnh Gyeonggi theo chế độ quản lý 

theo mùa, khi nộp đơn đăng ký xử lý giảm ô nhiễm

Cách đăng ký xử 

lý giảm ô nhiễm  

Phế xe sớm Hỗ trợ phí khi phế xe cấp 5 sớm

Lắp đặt thiết bị giảm 

ô nhiễm 

- Hỗ trợ lắp đặt thiết bị giảm ô nhiễm phương tiện cấp 5 

- Hỗ trợ phí lắp đặt khoảng 90%, Phí cá nhân khoảng 10%(400 nghìn won) 

 Phí phạt căn bản

Thành phần Nội dung Phí phạt

Vi phạm lệnh hạn chế vận hành Từ lần đầu tiên bị phát hiện tại địa điểm  1 ngày 1 lần 100 nghìn won

   이주여성 가족폭력신고 안내 
Hướng dẫn trình báo bạo hành gia đình dành cho phụ nữ di trú

이주여성 가족폭력은 

범죄입니다.

폭력, 두려워하지 마시고 

신고하세요.

- 이주여성 가정폭력은 엄중하게 처벌 받습니다 -

가정폭력 
바로 연락주세요.

1577-1366 
다누리콜센터

기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác

Bạo hành phụ nữ di trú  
là tội phạm

Đừng sợ bạo hành  
hãy trình báo 

-Xử phạt nghiêm trọng hành vi  

bạo hành phụ nữ di trú -

Liên lạc ngay khi 
bị bạo lực gia đình

1577-1366 
Tổng đài Danuri

   보이스피싱 등 신종사기수법 주의 
Chú ý lừa đảo tài khoản ngân hàng qua điện thoại(Voice Phishing)

경찰청  112 / 금융감독원 1332담당부서

 준수사항 및 처벌내용

구    분 내    용

준수사항

• 보이스피싱에 휘말릴 경우 피해자이면서 피의자가 될 수 있으므로 각별한 주의가 요구됨

• 금전피해자이면서 피의자가 될 수 있는 유형

  - 신용등급을 올려야한다며 일정금액을 인출해서 달라고 요구한 경우

  - 대출해줄테니 담보로 통장·체크카드 등을 주면 보관하겠다는 경우

  - 금융기관이나 관공서에서 개인정보·돈을 요구하는 전화가 온 경우

  - 포인트 환급 등을 이유로 통장·카드 비밀번호를 알려달라는 경우

  - 단기 고액알바며 통장을 빌려달라고 하는 경우

  - 대출을 받으려면 거래내역이 필요하니 보내는 돈을 다른 지정계좌로 이체하라는 경우

처벌내용
통장·카드 대여  3년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금

현금 인출 전달  최대 10년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금

※ 관련법령 : 전자금융거래법 제6조
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기타 사항 안내
Hướng dẫn thông tin khác

Sở Cảnh sát  112 / Viện Kiểm sát Tài chính 1332Bộ phận phụ trách

 Những điều cần tuân thủ và nội dung xử phạt 

Phân loại Nội dung

Những điều cần 

tuân thủ

 Vì vừa có thể là nạn nhân và cũng vừa có thể là nghi phạm nên cần chú ý đặc biệt các trường hợp 

liên quan đến lừa đảo tài khoản ngân hàng qua điện thoại(Voice phishing) 

 • Các hình thức có thể vừa là nạn nhân vừa là nghi phạm 

  - Trường hợp yêu cầu rút tiền nạp vào tài khoản để tăng cấp tín dụng

  - Trường hợp hứa sẽ cho vay với điều kiện thế chấp thẻ và sổ ngân hàng v.v...

  -   Trường hợp giả mạo cơ quan tín dụng hoặc cơ quan hành chính điện thoại đến yêu cầu đồng ý 

cung cấp thông tin cá nhân để hoàn tiền 

  - Trường hợp yêu cầu cung cấp số bí mật thẻ và sổ ngân hàng để hoàn tiền điểm tích lũy 

  - Trường hợp yêu cầu cho mượn sổ ngân hàng để hợp tác làm thêm ngắn hạn được số tiền lớn

  - Trường hợp cần in nhật ký sổ ngân hàng nên yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản chỉ định 

Nội dung 

xử phạt

Cho mượn thẻ và sổ ngân hàng Dưới 3 năm tù hoặc dưới 20triệu won 

Rút tiền mặt chuyển qua tay Tối  đa dưới 10 năm tù hoặc dưới 20triệu won 

※ Điều Luật liên quan: Luật giao dịch tài chính điện tử điều 6
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수원시 행정기관 안내
Hướng dẫn cơ quan hành chính tại Tp Suwon

기관명 Tên cơ quan 주소 Địa chỉ

수원시청 

Tòa thị chính

수원시 팔달구 효원로 241(인계동)

241, Hyowon-ro, Paldal-gu, Suwon City(Ingye-dong)

장안구

Ủy ban quận 

Jangan

장안구청

Ủy ban quận Jangan

수원시 장안구 송원로 101(조원동)

101, Songwon-ro, Jangan-gu, Suwon City(Jowon-dong)

파장동 행정복지센터

Ủy ban phường Pajang

수원시 장안구 파장천로 60(파장동)

60, Pajangcheon-ro, Jangan-gu, Suwon City(Pajang-dong)

율천동 행정복지센터

Ủy ban phường Yulcheon

수원시 장안구 서부로2106번길 27(율전동)

27, Seobu-ro 2016 beon-gil,

Jangan-gu, Suwon City(Yulzeon-dong)

정자1동 행정복지센터

Ủy ban phường Jeongja 1

수원시 장안구 정자로130번길 20(정자동)

20, Jeongja-ro 130 beon-gil, Jangan-gu, Suwon City(Jeongja-dong)

정자2동 행정복지센터

Ủy ban phường Jeongja 2

수원시 장안구 송정로24번길 34(정자동)

34, Songjeong-ro 24 beon-gil, Jangan-gu, Suwon City(Jeongja-dong)

정자3동 행정복지센터

Ủy ban phường Jeongja 3

수원시 장안구 대평로 85(정자동)

85, Daepyeong-ro, Jangan-gu, Suwon City(Jeongja-dong)

영화동 행정복지센터

Ủy ban phường Yeonghwa

수원시 장안구 수성로382번길 24(영화동)

24, Suseong-ro 382 beon-gil, Jangan-gu, Suwon City

송죽동 행정복지센터

Ủy ban phường Songjuk

수원시 장안구 송원로41번길 16-21(송죽동)

16-21, Songwon-ro 41 beon-gil, Jangan-gu, Suwon City(Yeonghwa-

dong)

조원1동 행정복지센터

Ủy ban phường Jowon1

수원시 장안구 금당로 56(조원동)

56, Geumdang-ro, Jangan-gu, Suwon City(Jowon-dong)

조원2동 행정복지센터

Ủy ban phường Jowon2

수원시 장안구 송원로 109-50(조원동)

109-50, Songwon-ro, Jangan-gu, Suwon City

(Jowon-dong)

연무동 행정복지 센터

Ủy ban phường Yeonmu

수원시 장안구 경수대로 757(연무동)

757, Gyeongsu-daero, Jangan-gu, Suwon City(Yeonmu-dong)

기관명 Tên cơ quan 주소 Địa chỉ

 

권선구

Ủy ban quận 

Gwonseon

권선구청

Ủy ban quận Gwonseon

수원시 권선구 호매실로 12(탑동)

12, Homaesil-ro, Kwonseon-gu, Suwon City(Tap-dong)

세류1동 행정복지센터

Ủy ban phường Seryu 1

수원시 권선구 세류로38번길 10(세류동)

10, Seryu-ro 38 beon-gi, Kwonseon-gu, Suwon City(Seryu-dong)

세류2동 행정복지센터

Ủy ban phường Seryu 2

수원시 권선구 덕영대로 1107(세류동)

1107, Deokyeong-daero, Kwonseon-gu, Suwon City(Seryu-dong)

세류3동 행정복지센터

Ủy ban phường Seryu 3

수원시 권선구 정조로 557(세류동)

557, Jeongjo-ro, Kwonseon-gu, Suwon City(Seryu-dong)

평동 행정복지센터

Ủy ban phường Pyeong

수원시 권선구 평동로76번길 13(평동)

13, Pyeongdong-ro 76 beon-gil, Kwonseon-gu, Suwon City(Pyeong-

dong)

서둔동 행정복지센터

Ủy ban phường Seodun

수원시 권선구 서호로 146(서둔동)

146, Seoho-ro, Kwonseon-gu, Suwon City(Seodun-dong)

구운동 행정복지센터

Ủy ban phường Guun

수원시 권선구 구운로47번길 57-33(구운동)

57-33, Guun-ro 47 beon-gil, Kwonseon-gu, Suwon City(Guun-dong)

금곡동 행정복지센터

Ủy ban phường Guemgok

수원시 권선구 금곡로196번길 20(금곡동)

20, Geumgok-ro 196 beon-gil, Kwonseon-gu, Suwon City(Geumgok-

dong)

호매실동 행정복지센터

Ủy ban phường Homaesil

수원시 권선구 칠보로 161(호매실동)

161, Chilbo-ro, Kwonseon-gu, Suwon City

(Homaesil-dong)

권선1동 행정복지센터

Ủy ban phường Gwonseon1

수원시 권선구 경수대로352번길 29(권선동)

29, Gyeonsu-daero 352 beon-gil, Kwonseon-gu, Suwon City(Kwonseon-

dong)

권선2동 행정복지센터

Ủy ban phường Gwonseon 2

수원시 권선구 권중로 85(권선동)

85, Kwonjung-ro, Kwonseon-gu, Suwon City

(Kwonseon-dong)

곡선동 행정복지센터

Ủy ban phường Gokseon

수원시 권선구 동수원로146번길 174(곡반정동)

174, Dongsuwon-ro 146 beon-gil, Kwonseon-gu, Suwon 

City(Gokbanjeong-dong)

입북동 행정복지센터

Ủy ban phường Ipbuk

수원시 권선구 입북로 17(입북동)

17, Ipbuk-ro, Kwonseon-gu, Suwon City(Ipbuk-dong)
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기관명 Tên cơ quan 주소 Địa chỉ

팔달구

Ủy ban quận 

Paldal

팔달구청

Ủy ban quận Paldal

수원시 팔달구 창룡대로 23(매향동)

23, Changryong-daero, Paldal-gu, Suwon City(Maehyang-dong)

행궁동 행정복지센터

Ủy ban phường Haenggung

수원시 팔달구 신풍로23번길 40(신풍동)

40, Sinpung-ro 23 beon-gil, Paldal-gu, Suwon City(Sinpung-dong)

매교동 행정복지센터

Ủy ban phường Maegyo

수원시 팔달구 정조로715번길 17(매교동)(임시)

17, Jeongjo-ro 715 beon-gil, Paldal-gu, Suwon City(Maegyo-dong) 

(temporary)

매산동 행정복지센터

Ủy ban phường Maesan

수원시 팔달구 매산로 45(매산로2가)(임시)

45, Maesan-ro, Paldal-gu, Suwon City (Maesanro2ga)(temporary)

고등동 행정복지센터

Ủy ban phường Godeung

수원시 팔달구 고등로 37(고등동)

37, Godeung-ro, Paldal-gu, Suwon City(Godeung- dong)

화서1동 행정복지센터

Ủy ban phường Hwaseo 1

수원시 팔달구 동말로4번길 10(화서동)

10, Dongmal-ro 4 beon-gil, Paldal-gu, Suwon City(Hwaseo-dong)

화서2동 행정복지센터

Ủy ban phường Hwaseo 2

수원시 팔달구 화산로6번길 6(화서동)

6, Hwasan-ro 6 beon-gil, Paldal-gu, Suwon City(Hwaseo-dong)

지동 행정복지센터

Ủy ban phường Jidong

수원시 팔달구 팔달문로115번길 5(지동)

5, Paldalmun-ro 115 beon-gil, Paldal-gu, Suwon City(Ji-dong)

우만1동 행정복지센터

Ủy ban phường Uman 1

수원시 팔달구 세지로 406(우만동)

406, Seji-ro, Paldal-gu, Suwon City(Uman-dong)

우만2동 행정복지센터

Ủy ban phường Uman 2

수원시 팔달구 중부대로207번길 33(우만동)

33, Jungbu-daero 207 beon-gil, Paldal-gu, Suwon City(Uman-dong)

인계동 행정복지센터

Ủy ban phường Ingye

수원시 팔달구 인계로 123(인계동)(임시)

123, Ingye-ro, Paldal-gu, Suwon City(Ingye-dong)(temporary)

기관명 Tên cơ quan 주소 Địa chỉ

 영통구

Ủy ban quận 

Yeongtong

영통구청

Ủy ban quận Yeongtong

수원시 영통구 효원로 407(매탄동)

407, Hyowon-ro, Yeongtong-gu, Suwon City(Maetan-dong)

매탄1동 행정복지센터

Ủy ban phường Maetan 1

수원시 영통구 인계로189번길 119(매탄동)

119, Ingye-ro 189 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Maetan-dong)

매탄2동 행정복지센터

Ủy ban phường Maetan 2

수원시 영통구 매영로39번길 21(매탄동)

21, Maeyeong-ro 39 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Maetan-

dong)

매탄3동 행정복지센터

Ủy ban phường Maetan 3

수원시 영통구 동탄원천로881번길 76(매탄동)

76, Dongtanwoncheon-ro 881 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon 

City(Maetan-dong)

매탄4동 행정복지센터

Ủy ban phường Maetan 4

수원시 영통구 산남로 26-4(매탄동)

26-4, Sanam-ro, Yeongtong-gu, Suwon City(Maetan-dong)

원천동 행정복지센터

Ủy ban phường Woncheon

수원시 영통구 중부대로 339(원천동)

339, Jungbu-daero, Yeongtong-gu, Suwon City(Woncheon-dong)

광교1동 행정복지센터

Ủy ban phường Gwanggyo 1

수원시 영통구 도청로89번길 20(이의동)

20, Docheong-ro 89 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Iui-dong)

광교2동 행정복지센터

Ủy ban phường Gwanggyo 2

수원시 영통구 법조로149번길 155(하동)

155, Beopjo-ro 149 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Ha-dong)

영통1동 행정복지센터

Ủy ban phường Yeongtong 1

수원시 영통구 봉영로1759번길 23(영통동)

23, Bongyeong-ro 1759 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Yeongtong 

-dong)

영통2동 행정복지센터

Ủy ban phường Yeongtong 2

수원시 영통구 영통로217번길 12(영통동)

12, Yeongtong-ro 217 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Yeongtong 

-dong)

영통3동 행정복지센터

Ủy ban phường Yeongtong 3

수원시 영통구 반달로 105(영통동)(임시)

105, Bandal-ro, Yeongtong-gu, Suwon City (Yeongtong 

–dong)(temporary)

망포1동 행정복지센터

Ủy ban phường Mangpo 1

수원시 영통구 영통로90번길 4-16(망포동)(임시)

4-16 Yeongtong-ro 90 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Mangpo-

dong)(temporary)

망포2동 행정복지센터

Ủy ban phường Mangpo 2

수원시 영통구 태장로54번길 10(망포동)

10, Taejang-ro 54 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon City(Mangpo-dong)

수원시 행정기관 안내
Hướng dẫn cơ quan hành chính tại Tp Suwon
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