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Đây là quyết định rất đáng chú ý của Toà án tối cao 

vì theo đó, tu nghiệp sinh ở các công ty liên doanh 
được thừa nhận là công nhân. 

 Ngày 14 tháng 5 vừa qua, một tu nghiệp sinh 
Trung Quốc làm việc ở công ty liên doanh, nhờ sự hỗ 
trợ của Trung tâm tư vấn dành cho công nhân nước 
ngoài tỉnh Kiêng Nam đã khởi kiện chủ công ty của 
mình ở Chang Won và cáo buộc ông này đã vi phạm 
Luật tiêu chuẩn lao động và Luật tiền lương tối 
thiểu. Đồng ý với cáo buộc về sự chuyên quyền của 
doanh nghiệp, toà án đã tuyên giám đốc là kẻ phạm 
tội(theo quyết định 1745 ngày 14 tháng 5 năm 2004) 
Đây là lần đầu tiên toà án thừa nhận tu nghiệp 

sinh làm việc trong công ty liên doanh là công nhân 
và cho phép họ hưởng các chế độ theo Luật tiêu 
chuẩn lao động và Luật tiền lương tối thiểu, đồng 
thời trừng phạt chủ nhà máy. Toà cũng thừa nhận 
rằng chính người chủ đó đã tuyển dụng tu nghiệp 
sinh thông qua các công ty liên doanh và cưỡng chế 
họ làm việc trong những điều kiện rất tồi tệ. 

Sự kiện này xảy ra vào tháng 4 năm 2003, khi 
người chủ này thuê 10 nữ tu nghiệp sinh Trung 
Quốc theo các công ty liên doanh để làm việc ở một 
nhà máy tại tỉnh Kiêng Nam. Ông ta đã trả lương 

cho họ thấp hơn so với mức tiền lương tối thiểu, 
không những thế, ông ấy còn giữ lại 80% tiền 
lương nói là giữ tiền tiết kiệm, và rồi tiêu sạch. 
Cách đối xử tồi tệ này đã làm cho dư luận địa 
phương trào lên một làn sóng căm phẫn. 

Cuối cùng thì tên chủ ấy cũng bị tống tù. Tuy 
nhiên, kẻ vốn đã xâm hại nhân quyền của công 
nhân này lại đâm đơn kiện Trung tâm tư vấn cho 
người lao động di trú Kiêng Nam và các cơ quan 
báo chí địa phương và đòi bồi thường 800triệu won. 
Phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm diễn ra khá buồn 
tẻ với những lời bào chữa và buộc tội. Nhưng cuối 
cùng, toà án tối cao đã xử người chủ công ty là kẻ có 
tội. Là những người thắng kiện, các nữ công nhân 
Trung Quốc đã được quyền hưởng mọi chế độ theo 
Luật tiêu chuẩn lao động và Luật tiền lương tối 
thiểu như công nhân. 

Dù bị buộc tội là kẻ có tội nhưng tên chủ nhà máy 
nọ vẫn cố cãi rằng: “Để thuê được tu nghiệp sinh 
thì sau thời gian học kĩ thuật thì chỉ việc làm thủ tục 
cho họ nhập cảnh là được. Trong quá trình tu 
nghiệp thì việc các tu nghiệp sinh phải lao động là 
cần thiết. Vì thế, các tu nghiệp sinh này không thể 
được hưởng theo các chế độ Luật tiền lương tối 
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thiểu và Luật tiêu chuẩn lao động như công nhân.” 
Tuy nhiên, toà phúc thẩm đã phán rằng: “ Việc Luật 
tiêu chuẩn lao động có được áp dụng cho người lao 
động hay không không phụ thuộc vào hợp đồng đã 
kí mà phải dựa vào thực tế rằng người lao động đến 
làm ở nhà máy với mục đích chính là kiếm tiền, và 
họ có được nhà máy trả công hay không? Để phán 
xét điều này cần phải dựa vào: 1) Nội dung công việc 
mà chủ nhà máy chỉ định cho người lao động; 2) 
Những người lao động này có làm việc phù hợp với 
các tiêu chuẩn về tuyển dụng lao động, phục vụ, 
nhân sự; 3) Chủ nhà máy có trực tiếp phân công các 
công việc cụ thể hay không; 4) Vị trí  và giờ giấc lao 
động có được chủ quyến định hay là do người lao 

động tự sắp đặt lấy; 5) Các điểm cụ thể về việc trả 
lương; 6)Tính liên tục của công việc, mức độ và tần 
suất mà người lao động phải chịu quản thúc đặc 
biệt. Tất cả còn phải dựa vào các điều kiện kinh tế, 
xã hội của hai bên đương sự” 

Trung tâm tư vấn cho công nhân di trú Kiêng 
Nam đã tuyên bố quan điểm của họ qua một báo 
cáo rằng: Quyến định này có nghĩa là chính phủ đã 
chính thức thừa nhận tu nghiệp sinh đi theo các 
công ty liên doanh là công nhân. Và từ nay về sau, 
theo quyết định này thì các tu nghiệp sinh của các 
công ty liên doanh sẽ được hưởng mọi chế độ theo 
pháp luật. 

 

Bài của Ly Mỹ Lan(FWR) 
 

Hỏi : Tôi tên là Ashim, công nhân người 
Pakistan. Năm ngoái, tôi được hợp pháp hóa và 
được cấp visa E-9. Đến tháng 5 năm nay, visa của tôi 
hết hạn. Vì muốn gia hạn thêm nên tôi đã chuẩn bị 
đầy đủ giấy tờ và nộp cho Sở di trú Busan. Nhưng 
lần này Sở di trú lại yêu cầu tất cả công nhân di trú 
muốn gia hạn thì phải nộp giấy chứng nhận sức 
khoẻ. Tôi đến một bệnh viện gần công ty để khám 
nhưng người của bệnh viện không muốn cấp giấy 
chứng nhận sức khoẻ cho tôi và đột nhiên, chủ công 
ty lại bảo tôi rằng ông ấy không thể thuê tôi làm việc 
được nữa, và tôi phải trở về Pakistan. Tôi nghĩ là tôi 
có thể làm việc ở Hàn Quốc đến tháng 5 năm 2005 
vì đến nay, thời gian cư trú của tôi chưa được 5 năm. 
Cho nên tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ trong 
khoảng thời gian còn lại để mong sao có thể ở hết 
được thời gian như đã được qui định. Nhưng quả 
thật điểu này làm tôi thất vọng rất nhiều. Tôi không 
hiểu vì sao mà ông chủ của tôi lại đổi ý nhanh đến 
vậy. 

Tôi xin hỏi rằng: Nếu chủ công ty không muốn 
thuê và cũng không thể gia hạn visa cho tôi nữa thì 
liệu tôi có thể đi tìm việc làm và xin gia hạn visa ở 
một công ty khác hay không? 

 
Trả lời : Khi chủ công ty không muốn gia hạ 

visa có nghĩa là họ không muốn thuê bạn nữa. Bạn 
có thể nộp đơn xin chuyển đổi nhà máy tại Trung 
tâm ổn định việc làm(ESC) và bạn có thể chuyển 
được công ty. Nếu bạn không tìm được nhà máy 
thích hợp mà visa của bạn lại sắp hết hạn thì bạn có 

thể tự đến Sở di trú để xin gia hạn visa tạm thời. 
Khi bạn tìm được việc rồi thì bạn sẽ phải làm thủ 
tục đăng kí với Trung tâm ổn định việc làm và sẽ 
yêu cầu chủ mới gia hạn visa. 

Trong trường hợp của Ashim. Chúng tôi nghĩ 
rằng có những lí do khác khiến công ty từ chối thuê 
bạn sau khi đã kiểm tra sức khoẻ. Còn việc Sở di 
trú yêu cầu giấy chứng nhận sức khoẻ của công 
nhân là đúng qui định vì họ không thể gia hạn cho 
một người được bệnh viện xác định là có các bệnh 
như viêm gan, bệnh giang mai, bệnh AIDS v.v… Vì 
lí do đảm bảo an toàn cho người Hàn Quốc, bạn có 
thể sẽ bị trục xuất ngay lập tức nếu người ta phát 
hiện bạn mắc phải một trong những bệnh đó. Bởi 
lẽ, những bệnh này có nguy cơ lây lan rất nhanh. 
Đến nay, đã có nhiều trường hợp bị trục xuất về 
nước do mắc phải những bệnh nói trên mà không 
được gia hạn visa. 

Chúng tôi tin rằng, nếu họ phát hiện ra ai đó bị 
mắc một trong những bệnh nói trên thì họ sẽ để 
người đó điều trị chứ chưa thể bị trục xuất về nước 
được. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc lại từ chối 
cấp visa cho những ai bị mắc một trong 3 bệnh nói 
trên. 

Trong trường hợp của Ashim, qua liên lạc với 
bệnh viện, chúng tôi đã phát hiện ra rằng Ashim bị 
viêm gan B. Và nhân viên bệnh viện biết rằng nếu 
bị bệnh này thì sẽ không được gia hạn visa, do đó, 
họ đã không muốn cấp giấy chứng nhận sức khoẻ 
cho Ashim. Công ty của Ashim cũng biết rằng nếu 
anh ấy không được gia hạn thì sẽ sớm trở thành 
người bất hợp pháp cho nên họ không muốn thuê 
nữa và sẵn sàng cho Ashim về nước mà không hề 

Tư vấn 
Người có visa loại E không được gia hạn 
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nói với anh ta một điều gì. Cuối cùng, Hiệp hội nhân 
quyền FWR đã quyết định xin gia hạn cho Ashim 
theo visa G-1. Bởi vì, cho dù Ashim không thể làm 
việc được nữa nhưng ít ra, anh ấy cần phải được 
điều trị tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã giúp Ashim nộp 
hồ sơ xin gia hạn visa bào bồm một giấy chứng nhận 
của bệnh viện về tình trạng bênh của Ashim là 

không nghiêm trọng, ít có khả năng lây lan và 
không cản trở gì đến công việc, cùng với một lá thư 
bảo lãnh của công ty. Với mọi nỗ lực, cuối cùng, 
Ashim cũng đã gia hạn được visa ở đến hết tháng 4 
năm 2005.

Những điểm cần lưu ý khi xin việc 

 Khi tìm việc làm bạn phải chú ý những điều 
kiện sau đây: 

◑ Về phía nhà máy:  Phải xem nhà máy đó có 
khả năng thanh toán tiền lương đáng tin 
cậy  không; doanh nghiệp đó có phát sinh nhiều 
vấn đề về tổn thất chính hay không, hệ thống an 
toàn ra sao, điều kiện ăn ở ra sao, các chi phí tính 
toán thế nào v.v. tất cả đều phải được cân nhắc kĩ 
trước khi quyết định làm việc. 

◑ Phải tư vấn điều kiện lao động. 

Trước khi quyết định làm việc công nhân phải 
thoả thuận với chủ về các điều kiện làm việc. Nội 
dung cụ thể như sau: 
  1) Công việc phải làm thuộc loại nào, có an toàn 
hay không, hệ thống bảo hộ ra sao(cần xác định 
một cách rõ ràng). 
  2) Thời gian làm việc cơ bản là từ mấy giờ tới 
mấy giờ. 
  3) Thời gian nghỉ 
  4) Tiền lương cho 8 tiếng làm việc là bao nhiêu. 
  5) Việc làm thêm, làm ca đêm, việc làm trong 
ngày nghỉ có nhiều không, Trong trường hợp có 
nhiều, liệu công ty có cần sự đồng của người lao 
động trước khi sắp đặt công việc hay không? 
  6) Làm thêm, làm ca đêm, làm trong ngày nghỉ 
có được thanh toán thêm không? 
  7) Ngày trả lương, thời điểm tăng lương, cách 
thức tăng lương như thế nào, công ty có giữ tiền 
đặt cọc trích từ lương hay không? 
  8) Có được trả tiền trợ cấp thôi việc hay không. 
  9) Kí túc xá như thế nào. 
  10) Điều kiện ăn ở như thế nào. 
  11) Chủ có miễn tiền ăn hay không. 
  12) Có được tự do ra ngoài sau khi làm việc hoặc  

 
vào những ngày nghỉ hay không. 
  13) Nh�ng đi�u quan tâm khác. 

◑ Bạn phải viết hợp đồng lao động bằng văn 
tự, phô tô làm hai bản theo nội dung trên giữ 
một bản cho thật cẩn thận. 
  
Trong trường hợp chỉ lập hợp đồng bằng miệng 
thì sau này, nếu xảy ra tranh chấp thì việc chứng 
minh nội dung hợp đồng sẽ gặp nhiều khó khăn. 
Nếu có thể, hợp đồng lao động nên viết bằng 
tiếng Anh thì càng tốt. Trong trường hợp người 
chủ gây khó khăn trong việc lập hợp đồng bằng 
tiếng Anh thì cần thiết phải xác nhận xem hợp 
đồng có được thực hiện bằng tiếng Hàn một 
cách đúng đắn hay không. Không được kí tên khi 
chưa biết nội dung. Nếu như không biết rõ mà kí 
tên hay đóng dấu thì sau này có thể sẽ phát sinh 
những vấn đề nghiêm trọng. 

◑ Tuyệt đối không được giao cho chủ hộ chiếu 
hoặc vé máy bay.  

◑ Trong trường hợp chủ yêu cầu, bạn phải 
khẳng định rằng đó là quyền sở hữu của bạn và 
bạn có quyền giữ những thứ đó. 
Trong trường hợp cần thiết thì chỉ cần đưa cho họ 
bản photo là đủ. 
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♠  Phát hiện “hang chó đào” trong sở di trú 
 
Cơ quan kiểm sát đã phát hiện một đường dây 

làm visa và hộ chiếu giả do nhân viên của Sở di trú 
móc nối với cảnh sát ở sân bay tổ chức. Những 
người này bị cáo buộc là đã chuẩn bị rất công phu 
một kế hoạch hoạt động tại bàn kiểm tra nhập cảnh 
nhằm cung cấp hộ chiếu giả cho những ai không 
được cấp visa sang Nhật, và giúp những người cần 
hộ chiếu để rời khỏi Hàn Quốc.  

Cuối cùng, cơ quan kiểm sát cũng đã phát hiện ra 
rằng giá của một hộ chiếu có visa giả ở Hàn và ở 
Trung Quốc có giá dao động từ 5 đến 10 triệu won. 
Những kẻ môi giới rất dễ dàng làm hộ chiếu gi� vì 
các nhân viên s� di trú th��ng không ki�m tra 
�nh kĩ khi c�p h� chi�u. Vì v�y, qua kiểm tra, đã có 
khá nhiều trường hợp bị phát hiện. 

Ngày 9 tháng 6, Viện kiểm sát tối cao đã khám 
phá ra rằng từ ngày tháng 1 cho đến tháng 4, họ đã 
bắt giữ 114 người xoá sửa hoặc làm hộ chiếu, đã bắt 
giữ 45 người, truy nã 6 người để điều tra. Trong số 
260 trường hợp bị thanh tra bắt, có 88 trường hợp là 
người Hàn Quốc sử dụng hộ chiếu giả và bị hải quan 
Nhật Bản phát hiện.  

Theo các thanh tra, một nhân viên văn phòng 
qu�n lý sở di trú là ông Lee đã nhận 7 triệu won từ 
một đồng nghiệp cũ là ông Choi trong vụ đưa 16 
người nhập cảnh lậu vào Hàn Quốc. Trong vụ này, 
ông Choi đã mật báo với ông Lee các thông tin về 
thời gian, số người cũng như cách thực hiện bí mật. 
Do vậy, ông Lee đã có thể nhận biết được những đối 
tượng cụ thể thông qua dấu hiệu là họ đều cầm hộ 
chiếu giả bìa xanh có dán một tờ giấy màu trắng nhỏ 
phía sau, và cho họ đi qua. 

Có hai người kể cả anh Cheong, đã mua hộ chiếu 
giả lên máy bay đinh xuất cảnh theo sự chỉ dẫn của 2 
cảnh sát sân bay nhưng đã bị bắt lại. Theo thanh tra, 
qua điều tra, hai cảnh sát này nói rằng họ không biết 
đó là hộ chiếu giả nên cần phải xét hỏi thêm, và mọi 
việc trông chờ vào sự thành thật của họ.  

Có 3 người kể cả ông Lee bị nghi ngờ đã tiếp tay 
cho những người Cho Sun (vốn là người cư trú bất 
hợp pháp ở Nhật nên bị trục xuất và cấm nhập cảnh 
trở lại) mua được hộ chiếu giả. Họ đã nhận từ 8 đến 
10 triệu won /1 người để thay đổi tên họ và số chứng 
minh. Những người Cho Sun này bị phát hiện khi 
họ trở lại Nhật thông qua Hàn Quốc. Nhiều người 
đã chọn nước trung gian là Hàn Quốc để sang Nhật 
kể từ khi việc đi lại từ Trung Quốc sang Nhật trở 
nên phức tạp hơn. 

 
Kyungyang ngày 9 tháng 6 nămg 2004 

♠ Chợ máy tính đánh bạc đang nhằm vào 
túi tiền của công nhân di trú 

 
Nhiều cửa hàng ở “Làng không biên giới”, nơi có 

rất nhiều công nhân di trú sống ở đường Wongok, 
tỉnh Kiêng Ghi đã phải đóng cửa vì suy thoái kinh 
tế. Thay vào đó, một loạt các cửa hàng máy tính 
đánh bạc được mở ra. Điều này khiến số công 
nhân di trú bị móc túi mất thu nhập ngày càng 
tăng cao. 

Theo những cư dân ở đây, trước đây có tới 20 
ngàn công nhân di trú đến từ 10 quốc gia khác 
nhau trên thế giới như Trung Quốc, Nga, 
Bangladesh v.v. sống ở khu vực này, song, nay đã 
có khoảng 5000 công nhân phải chuyển đi nơi 
khác vì các doanh nghiệp ở Banwol và khu chế 
xuất công nghiệp Sihwa phải chuyển đổi mặt hàng 
sản xuất do kinh tế khó khăn và một phần vì sợ bị 
trục xuất. Tỉ lệ doanh thu của các doanh nghiệp 
trong khu vực này bao gồm cả các đại lí, các cửa 
hàng bán đồ tạp phẩm, các quán cà phê điện tử đã 
giảm 50%, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa 
vì phá sản. Thay vào đó, có khoảng 8 cửa hàng 
máy tính đã được khai trương. Có 3 cửa hàng chỉ 
nằm cách nhau 30m. Ở một chỗ, có nhiều người 
đang đánh bạc trước 30 cái máy tính, đa số là 
người dân tộc Cho Sun, người Nga và người Ấn 
Độ. Những người không có máy thì xúm lại xem 
người khác đánh và đợi khi có chỗ. Trò chơi máy 
tính kiểu này là trò chơi được máy tính phóng ra 
màn hình to để khuấy động tinh thần cờ bạc của 
người chơi khi họ đút tiền xu và tiền cá độ vào 
máy. Khi người chơi thắng cuộc, người cầm trịch 
sẽ tặng họ một tờ phiếu có giá trị tương đương với 
món tiền thưởng. Người thắng cuộc có thể dùng 
tờ phiếu này đổi ra tiền ở quầy đổi phiếu. Anh Lee, 
một người Trung Quốc 30 tuổi, ở Trung tâm tư 
vấn cho công nhân di trú Ansan nói: “ Một người 
bạn của tôi lao vào đánh bạc và mất 300 ngàn won 
mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh ấy thắng nhưng cuối 
cùng đ�u ra v� không m�t xu dính túi. 

Các t� ch�c qu�n chúng và tôn giáo g�m c� 
trung tâm t� qu�n c� dân phố Wongok và Trung 
tâm tư vấn cho công nhân di trú Ansan đều đang 
trong thời gian thảo luận tìm giải pháp. Ông Kim, 
46 tuổi đưa ra yêu cầu rằng cảnh sát cần phải 
kiểm soát các cửa hàng này, không để họ làm ầm ĩ 
để kích động máu cờ bạc và nhằm vào túi tiền của 
những công nhân di trú lang thang vô nghề 
nghiệp. 

 
Bài viết của Newis, tháng 6 năm 2004 


