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Đó là phán quyết cuối cùng của toà án quận 

Suwon mà bên nguyên đơn là các công nhân Trung 
Quốc vẫn hằng mong đợi khi họ đâm đơn kiện đòi 
các công ty liên doanh phải áp dụng luật tiền lương 
tối thiểu. Sau đây là nội dung cụ thể mà toà án đã 
phán quyết: 

1> Bên bị đơn là các CTLD phải trả cho bên 
nguyên đơn là các TNS  

toàn bộ số tiền lương còn thiếu áp dụng theo Luật 
tiền lương tiêu chuẩn, đồng thời phải cộng thêm 6% 
tiền lãi suất phát sinh trong thời gian nợ lương từ 
ngày 17 tháng 5 đến 25 tháng 11 năm 2003, và 
cộng thêm 20% kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2003 
đến tháng lương còn nợ gần đây nhất. 

2> Bên bị kiện phải trả toàn bộ lệ phí xử án 
3> Điều 1 có thể được thực hiện tạm thời 

Trên thực tế, 18 công nhân Trung Quốc này không 
phải là tu nghiệp sinh vì họ làm cho các nhà máy 
liên doanh, nhưng họ là những công nhân thật sự. 
Vì thế, các công ty này buộc phải thanh toán lương 
cho họ theo luật tiền lương tối thiểu của Hàn Quốc. 
Theo hợp đồng giữa các TNS Trung Quốc và tập 
đoàn công ty Daenong, thì tập đoàn này sẽ trả cho 
các TNS mỗi tháng 70 USD ở Trung Quốc và 
8700won/1 ngày lương ở Hàn Quốc. Tổng số tiền 
lương mà các TNS được nhận mỗi tháng khoảng 
gần 300.000 won, số tiền này quá thấp so với mức 
lương tối thiểu là 567.260won(1tháng/226giờ) được 
áp dụng từ ngày 01 tháng 9 năm 2003 đến 31 tháng 
8 năm 2004.  

 Kể từ tháng 12 năm 1999, Bộ Lao động của Hàn Quốc 
đã ban hành Qui định bảo vệ TNS, theo đó, các TNS này 
sẽ được đảm bảo các quyền lợi tối thiểu theo các điều 
khoản như: hưởng lương theo luật tiền lương cơ bản, 
cấm lao động cưỡng bức, được trả tiền làm việc ngoài giờ, 
và làm ca đêm.v.v.. Đây là một bước tiến bộ nhằm ngăn 
chặn sự vi phạm nhân quyền đối với các TNS. Tuy nhiên, 
qui định này không áp dụng đối với các TNS làm việc cho 
các công ty liên doanh vì thế, khi các TNS Trung Quốc 
đến văn phòng của Bộ Lao động nhờ giúp đỡ thì văn 
phòng này trả lời là: “không có vấn đề gì cả”, công ty của 
các bạn không phạm luật. 

Cũng giống như Tập đoàn Daenong, nhiều công ty mẹ 
khác của các công ty liên doanh tránh áp dụng qui định 
này vì họ sẽ phải trả một phần tiền lương cho các TNS 
này theo luật tiền lương cơ bản của Hàn Quốc. Do đó, 
các TNS này cũng chỉ được trả khoảng 100~200 USD/1 
tháng mà thôi, thậm chí, các công ty này còn giữ lương và 
hộ chiếu của họ từ 1~2 năm để giữ họ ở lại công ty. Ngoài 
ra, các TNS này cũng phải lao động trong những điều 
kiện rất khó khăn, nguy hiểm, và đó cũng là lí do mà họ 
phải bỏ trốn ra ngoài. Theo thống kê của Bộ Lao động, có 
16,687 TNS của các công ty liên doanh đã bỏ trốn khỏi 
nhà máy(chiếm 53%trong tổng số 30.431 TNS của các 
công ty liên doanh nhập cảnh vào Hàn Quốc tháng 2 năm 
2003) 
 Thắng lợi trong vụ kiện nói trên của các TNS Trung Quốc, 
theo ông Park Cheon-ung-chủ tịch Hiệp hội bảo vệ công 
nhân di trú ở An San, sẽ tạo nên một thời kì mới để thay 
cách đối xử tồi tệ của các công ty liên doanh đối với các 
TNS của họ. 
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Tu nghiệp sinh(TNS) làm việc trong các Công ty liên doanh(CTLD) 
cũng sẽ được nhận lương theo luật tiền lương tối thiểu 



Số 41 AWN Phụ trương báo Việt Nam     Ngày 29 tháng 2 năm 2004 
 

-Tác giả: Châng Qui Sun, chủ tịch FWR 
 
Sau 85 ngày biểu tình, ngày 6 tháng 2 vừa qua, 
các nhóm biểu tình bao gồm nhóm ở nhà thờ 
Seoul Anglican, nhóm ở Nhà nghỉ Sharlom, và cả 
nhóm của công nhân người Trung Hàn,, đã kết 
thúc và giải tán. Mục đích chung của họ là phản 
đối trục xuất cưỡng chế đối với công nhân di trú 
bất hợp pháp(CNDTBHP) đòi hợp pháp hoá toàn 
bộ CNDTBHP. 

Kết quả là, họ đã đàm phán được với chính phủ, 
văn phòng trọng tài của chính phủ đã hứa đồng ý 
giới thiệu việc làm cho những CNDTBHP tình 
nguyện về nước cho đến hết tháng 2 năm nay. 
Tuy nhiên, những thông tin đó chưa đủ cụ thể để 
thể đảm bảo cho CNDTBHP về nước mà có thể 
sang lại được vì một số nước đối tác chưa đồng ý. 
Do đó, các nhóm biểu tình ở nhà thờ Myung dong 
và Ansan-Dae gu sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến 
khi chính phủ đưa ra những giải pháp đáng tin 
cậy hơn. 

Vấn đề của CNDTBHP, vốn là vấn đề căn bản 
liên quan trực tiếp đến chính sách “Chế độ cho 

phép tuyển dụng”, chính sách này dường như đã thất 
bại so với mục tiêu mà chính phủ đặt ra. Số CNDTBHP 
vẫn gia tăng vì những người đã ở Hàn từ 3~4 năm và 
cả những người sắp hết hạn hợp đồng rất nhiều, số 
này hiện tại là 110.000 người. 

Dù sao đi chăng nữa, chính phủ Hàn cũng khá hài 
lòng vì số CNDTBHP hiện tại đã giảm nhiều. Cho nên, 
việc hợp pháp hoá toàn bộ công nhân di trú thật là một 
mong ước khó thành hiện thực. Vì vậy, phải làm sao 
để bắt buộc chính phủ cam kết chắc chắn là những 
người về nước tình nguyện sẽ được trở lại và sẽ được 
tuyển dụng theo chính sách nói trên. 

Giữa tháng 2 này, Chế độ cho phép tuyển dụng đã 
giới thiệu đến các nước có xuất khẩu lao động, vì thế, 
sẽ có nhiều người xin sang Hàn làm việc và các công 
ty Hàn cũng sẽ có thêm nhiều đơn xin việc. Những 
công nhân mới sẽ sớm nhập cảnh tới đây, và đó cũng 
là lúc để giải quyết việc quản lí chế độ này một cách cụ 
thể, thiết thực hơn. Các vấn đề về phân biệt đối xử, vi 
phạm nhân quyền, chuyển đổi nhà máy…nảy sinh ở cả 
hai chế độ: Chế độ tu nghiệp sinh và Chế độ cho phép 
tuyển dụng đều phải được cân nhắc và xem xét giải 
quyết.

 
Những công nhân đã được hợp pháp hoá có 

thể đến nhờ Văn phòng của bộ lao động tư vấn 
mà không phải sợ gì cả. 

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các 
bạn cách tận dụng sự giúp đỡ của văn phòng đại 
diện của Bộ lao động khi có vấn đề nảy sinh giữa 
bạn và nhà máy. 

 Khi giám đốc nhà máy không trả lương, 
không trả tiền trợ cấp thôi việc hoặc trả lương cho 
bạn dưới mức lương tối thiểu, bạn có thể đến văn 
phòng của Bộ lao động(VFBLD) để nhờ tư vấn 
giải quyết. Bạn có thể nhờ tư vấn bằng các hình 
thức như: gửi Fax, e-mail trong trường hợp không 
trực tiếp đến văn phòng được. Bạn sẽ không phải 
mất một đồng lệ phí nào cả. Nhưng bạn phải lưu 
ý là trong đơn nhờ tư vấn phải có ghi rõ tên và địa 
chỉ liên lạc của bạn, số trên thẻ đăng kí người 
nước ngoài, tên và địa chỉ liên lạc của công ty 
cũng như tên và địa chỉ liên lạc của chủ công ty, 
thời gian bạn làm việc tại nhà máy, số tiền lương 
trung bình của bạn mỗi tháng..và vấn đề bạn cần 
nhờ tư vấn giải quyết. 

 

Để đảm bảo được các điều kiện nói trên, các công 
nhân phải nắm rõ các thông tin về nhà máy của mình. 
Ngày đầu bạn đến làm ở nhà máy, nên xin giám đốc 
một cái cardvisit có ghi tên, địa chỉ nhà máy và chủ 
công ty. 

Khi nhân viên của VFBLD nhận được thư nhờ tư 
vấn, họ sẽ gọi bạn đến văn trong vòng 2 tuần và sẽ hỏi 
thẩm tra cả bạn và chủ nhà máy. Khi đến VFBLD, bạn 
phải mang theo thẻ đăng kí người nước ngoài, hợp 
đồng lao động, phong bì tiền lương, v.v. và sẽ chứng 
mình rằng bạn chính là người đã gửi thư nhờ tư vấn. 

 Trong trường hợp nếu bạn không có đủ thông tin 
nói trên, vụ kiện sẽ đi theo hướng trái ngược với ý 
muốn của bạn. Bạn phải giữ hợp đồng lao động, phong 
bì tiền lương thật cẩn thận, đừng vứt hoặc để quên nó 
ở đâu. 

 Nếu bạn không đến VFBLD trong 3 lần mà không 
có lí do chính đáng thì văn phòng sẽ huỷ vụ kiện. Bạn 
nên nhờ tư vấn khi có đủ điều kiện về thông tin và thời 
gian. Thời gian để tiến hành làm thủ tục là 25 ngày và 
vụ kiện sẽ được giải quyết trong vòng 2 tháng. Đôi khi, 
có thể kéo dài hơn, cho nên bạn phải gia hạn visa 
trong trường hợp visa hết hạn. 

♥♥♥♥ Tư vấn ♥♥♥♥ 
Làm thế nào khi muốn nhờ văn phòng của  

Bộ lao động giúp đỡ 

♥♥♥♥ Tiếng nói của Hiệp hội nhân quyền Pusan(FWR) ♥♥♥♥ 
Những chính sách trong năm 2004 và triển vọng đối với 

công nhân di trú 
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Khi lời khai của bạn đã được xác minh, nhân 
viên của VFBLD sẽ buộc chủ công ty giải quyết 
vấn đề đó. Nếu chủ công ty đồng ý thì vụ việc sẽ 
khép lại, nếu không, vụ kiện sẽ được gửi lên văn 
phòng tố tụng và chủ công ty sẽ bị kết án, bị phạt 
và buộc phải thi hành án. Bạn cũng có thể kiện 
nhờ toà án giải quyết. 

Địa chỉ trang web của Văn phòng bộ lao 
động là : http://www.molab.go.kr Số điện thoại: 
(02)2110-2114  

※ Các thuỷ thủ và TNS làm việc trên tàu nếu có 
vấn đề sẽ được giải quyết theo Luật thuyền viên. Nếu 
bạn là thuỷ thủ hoặc TNS làm việc trên tàu, khi gặp vấn 
đề có thể tiến hành các thủ tục tương tự và gửi đến địa 
chỉ sau để nhờ giúp đỡ: 

Văn phòng tư vấn hàng hải và thuỷ sản: 
http://www.portbusan.go.kr/Contact Điện thoại: 051) 
609-6114 

 
Theo Luật tiêu chuẩn lao động của Hàn Quốc, nếu một công nhân làm việc tại một nhà máy trong thời 

gian 1 năm trở lên thì sẽ được nhận 30 ngày lương(tính theo mức lương trung bình). Các công nhân di trú 
cũng sẽ có khả năng nhận được số tiền nói trên nếu họ làm việc liên tục 1 năm trong các nhà máy có từ 5 
công nhân(không tính giám đốc) 

 Điều 34 của Luật tiêu chuẩn lao động của Hàn Quốc có ghi như sau: 
(1) Chủ công ty phải có chính sách trả thêm cho các công nhân làm tại nhà máy liên tục trong thời gian 1 

năm một khoản tiền trợ cấp là 30 ngày lương/1 năm khi họ thôi việc. Tuy nhiên,nếu công nhân làm không đủ 
1 năm thì sẽ không được hưởng khoản trợ cấp này.( điều này chỉ áp dụng cho các công ty có từ 5 công nhân 
trở lên) Hiệp hội của chúng tôi cũng đã nhận tư vấn giúp cho rất nhiều công nhân di trú(CNDT) về vấn đề này, 
tuy nhiên, các Tu nghiệp sinh(TNS) thì có khác hơn so với CNDT.  

 Theo quan điểm của KFSB và các chủ công ty thì TNS chỉ là TNS, họ chỉ tu nghiệp ở công ty mà thôi. 
Nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì TNS là công nhân, họ làm việc ở các nhà máy không phải để tu 
nghiệp mà là để kiếm tiền. Trên cơ sở vụ thắng kiện của một TNS Philipin là Minerva kiện đòi tiền trợ cấp thôi 
việc ở công ty tu nghiệp, từ năm 2002, Hiệp hội nhân quyền(FWR)chúng tôi đã bắt đầu nhận tư vấn cho các 
TNS muốn đòi tiền trợ cấp thôi việc, đến năm 2003, chúng tôi đã tư vấn cho 303 trường hợp. Tuy vậy, KFSB 
và chính phủ Hàn vẫn không thừa nhận TNS là công nhân thật sự, do đó, TNS không được hưởng chế độ 
tiền trợ cấp thôi việc(TCTV) theo luật lao động. 

 Dù vậy, Hiệp hội nhân quyền đã tập hợp đơn kiện của các TNS muốn đòi tiền thôi việc và thuê luật sư 
bào chữa. Năm ngoái, đã có khoảng 300 trường hợp nộp đơn kiện lên toà án, trong số đó, đã có 36 trường 
hợp thắng kiện và đã nhận tiền trợ cấp thôi việc. Những trường hợp khác vẫn đang chờ để giải quyết. Việc 
kiện tụng này mất nhiều thời gian vì toà án cần phải có đầy đủ thông tin về nhà máy mà TNS đã làm việc. Tiếc 
thay là hầu hết các TNS nhờ tư vấn lại biết rất ít thông tin về công ty như số điện thoại, địa chỉ của công ty, tồi 
tệ hơn, nhiều TNS lại không thể mô tả được một cách cụ thể công việc của mình ở nhà máy và không có lấy 
một cái phong bì tiền lương nào. Nếu không có những thông tin đầy đủ nói trên thì khó mà thắng kiện được, 
vì điều quan trọng khi theo kiện là chứng minh cho toà án thấy bạn đã làm việc như công nhân chứ không 
phải là TNS. 

 Có khoảng 15 người đã phải rút đơn vì họ bị văn phòng đại diện của mình ở nhà và KFSB quấy rối. 
Nhưng nếu họ rút đơn kiện vì sự quấy rối của đại diện và 
KFSB thì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nhưng vụ kiện 
khác. 

Cho đến nay, toà án ít khi đưa ra những phán quyết 
có tính chất quyết định cụ thể mà họ chỉ bắt buộc công ty 
phải trả tiền cho TNS mà thôi. Nếu chủ công ty không 
chịu chấp hành mà lại kháng cáo lại thì hồ sơ sẽ được 
chuyển lên Toà án tối cao. 

Đáng tiếc là năm ngoái, chúng ta đã thua kiện mất 2 
vụ vì KFSB và các chủ công ty này cũng thuê luật sư để 
chống lại với các TNS đang kiện họ. 

Tuy nhiên, một khi bạn đã theo kiện thì nên theo đến 
cùng, đừng bỏ giữa chừng, hãy can đảm lên, bạn sẽ 
thắng. Việc bạn rút lui sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và KFSB 
và các chủ công ty sẽ lợi dụng nó để chống lại với các 
TNS khác khi họ kiện đòi tiền trợ cấp thôi việc. 

 

Tu nghiệp sinh sẽ được trả thêm 
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Ngày 6 tháng 2 vừa qua, những người tham 
gia cuộc biểu tình ngồi ở khắp các khu vực Seoul, 
Kiêng Ghi, Chang won từ tháng 11 năm ngoái đã 
giải tán. Họ đã yêu cầu chính phủ không được 
trục xuất công nhân di trú về nước và đòi hợp 
pháp hoá toàn bộ công nhân di trú, đòi sửa đổi 
luật cư trú đối với người nước ngoài. 

 Theo thông báo của chính phủ, họ sẽ gia hạn 
thời gian khoan hồng cho những ai muốn về nược 
tình nguyện và các tu nghiệp sinh sẽ có thể trở lại 
Hàn theo Chế độ cấp giấy phép tuyển dụng. Tuy 
nhiên, có rất ít công nhân sẵn sàng về nước vì 
chính phủ không có biện pháp đáng tin cậy nào để 
đảm bảo cho họ được nhập cảnh trở lại. 

 Tuyên bố của những người biểu tình là: việc 
giải tán biểu tình không có nghĩa là kết thúc xung 
đột. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh để yêu cầu chính phủ 
thông qua Luật tuyển dụng lao động và sửa đổi các 
điều khoản trong luật cư trú Hàn Quốc, cũng như 
huỷ bỏ chế độ tu nghiệp sinh.v.v.v Đồng thời, họ 
cũng đòi chính phủ Hàn phải cam kết bảo đảm cho 
công nhân di trú được quay lại Hàn làm việc, phải 
đuổi hết người bất hợp pháp mang quốc tịch Trung-
Hàn về nước và chính phủ phải tiến hành thủ tục 

 cho phép họ đi về được tự do. Những người biểu tình đặt ra 
mục đích rõ ràng là họ sẽ đấu tranh đến khi các vấn đề của 
công nhân di trú và người Trung Hàn được giải quyết triệt để.  

 Trong khi đó, một cuộc biểu tình ngồi khác ở nhà thờ 
Myeong Dong, Seoul lại tạo ra một cuộc vận động kêu gọi 
công nhân di trú đừng về nước. 

Những đoàn người biểu tình ở nhà thờ Myeong Dong, 
An San, Dae Gu lại từ chối giải tán vì họ muốn chính phủ 
phải có những hành động cụ thể để hợp pháp hoá công 
nhân bất hợp pháp. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, đoàn 
biểu tình, sau 80 ngày đấu tranh, đã tiến hành tổ chức họp 
báo. Họ nói rằng lí do họ từ chối về nước tình nguyện là vì 
chính phủ không đảm bảo cho họ được trở lại sau khi về 
nước. Buổi họp báo đã thành công sau khi tập hợp được 
815 chữ kí của công nhân di trú bất hợp pháp với thoả 
thuận chung là họ chống lại việc về nước tình nguyện.  

Nhóm biểu tình nói: Đây là một chính sách không thoả 
đáng vì họ không được phép tự do thay đổi nơi làm việc. 
Điều này rất có ý nghĩa, do đó, họ sẽ từ chối không về 
nước cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, đến khi 
chính phủ không truy quét và tất cả công nhân bất hợp 
pháp được hợp pháp hoá 
 

 
Chính phủ đã gia hạn thời gian về nước tình nguyện cho công nhân di trú bất hợp pháp(CNDTBHP) đến cuối 

tháng 2. Họ nói CNDTBHP sẽ được miễn các hình phạt nếu tình nguyện về nước trong thời gian này. Thời gian 
qui định phải trở lại Hàn sẽ rút ngắn lại còn 6 tháng, và khi trở lại, CNDTBHP có thể làm thủ tục xin việc theo 
Chế độ cho phép tuyển dụng muộn nhất là đến tháng 8. 

 Tuy nhiên, cũng có rất ít CNDTBHP sẽ về nước tình nguyện vì không có giấy xác nhận cấp visa trở lại. 
 Các công nhân ở Miến Điện không thể về nước tình nguyện vì Sứ quán Miến Điện ở Hàn Quốc buộc 

những công nhân này phải nộp một khoản tiền phạt quá đáng nếu họ muốn xin cấp lại hoặc gia hạn hộ chiếu. 
Hầu hết công nhân di trú bất hợp pháp người Miến Điện thường đã ở Hàn Quốc hơn 4 năm, nhưng hộ chiếu 
của họ chỉ có hạn là 2 năm, cho nên, nếu muốn về nước thì họ phải gia hạn hộ chiếu. Sứ quán Miến Điện bắt 
các công nhân này phải trả mỗi tháng ở Hàn Quốc bất hợp pháp là 50.ngàn won, gần đây, số tiền phạt này 
đã giảm xuống còn khoảng từ 12~36 ngàn won/1tháng. Do đó, mỗi công nhân muốn về đều phải nộp hàng 
triệu won tiền phạt. Ngoài ra, họ phải trả từ 1,1 triệu won đến 1,7 triệu won tiền gia hạn hộ chiếu. 
�Năm ngoái, khi chính phủ Hàn ban hành chính sách hợp pháp hoá cho công nhân di trú thì Sứ quán Miến 

Điện lại bắt công dân của họ ở Hàn phải đến sứ 
quán để gia hạn hộ chiếu và nộp thuế thu nhập 
mà họ chưa nộp. Nếu chính phủ Hàn coi như 
không biết thì sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Tuần này, 
đã có một cuộc biểu tình ngồi tại nhà thờ Seong 
Gong Hoe chính thức phản đối hành động vô lí 
của sứ quán Miến Điện và yêu cầu sứ quán này 
phải giảm tiền thuế và miễn tiền phạt khi gian hạn 
hộ chiếu. Nếu sứ quán Miến Điện không chấp 
nhận, họ sẽ lên kế hoạch thành lập một hội đồng 
để đấu tranh. 

. Theo báo Hankyoreh(Người Hàn Quốc) ngày 5 
tháng 2 năm 2004 

Cuộc biểu tình ngồi đã kết thúc 

Chính phủ gia hạn thời gian về nước tình nguyện 

★Thông báo khẩn 
 

Kể từ đầu tháng 3 tới, Bộ lao động kết hợp 
với sở di trú và các đơn vị cảnh sát trên toàn 
quốc sẽ tiến hành một cuộc truy quét lớn, 
toàn diện. Dự đoán, đây sẽ là giai đoạn 
nóng bỏng nhất đối với các công nhân di trú. 
Vì vậy, chúng tôi xin thông báo để các bạn 
được biết và chuẩn bị tinh thần đối phó. 



Số 41 AWN Phụ trương báo Việt Nam     Ngày 29 tháng 2 năm 2004 
 

 


