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Để giải quyết tình trạng của người lao động bất hợp pháp, chính 

phủ đã đưa ra “chính sách củ cà rốt và chiếc gậy.” 
Vào ngày 8 tháng 5 này, cả Bộ tư pháp và Bộ lao động sẽ công 

bố một kế hoạch để đối phó với người cư trú bất hợp pháp theo đó, 
họ sẽ để cho những đối tượng này được tình nguyện về nước như 
những người có visa E-9, sau đó, họ sẽ tiến hành những biện pháp 
mạnh tay hơn để trục xuất những người không chịu tình nguyện về 
nước. Theo đó, những đối tượng được gia hạn visa E-9 năm 2003 
sẽ hết hạn cư trú vào trước tháng 8 năm nay, và do đó, chính sách 
này có thể coi là giải pháp tuyệt vọng của chính phủ nhằm giải 
quyết vấn đề người lao động bất hợp pháp. 

 Hiện nay, chính sách của chính phủ Hàn Quốc đang vướng 
mắc phải những vấn đề sau đây: 

 
1. Chính sách tình nguyện về nước 

1) Đối với những đối tượng có visa E-9 sẽ gặp phải các vấn đề 
sau: 

 - Những người có visa E-9 nếu về nước tình nguyện trước khi 
visa hết hạn thì sẽ được ưu tiên ghi tên trong bản tuyển dụng lao 
động trở lại Hàn Quốc theo Chế độ cấp phép lao động.( EPS). 
Trong trường hợp chủ công ty cũ của họ muốn tuyển dụng tiếp thì 
họ sẽ được ưu tiên trở lại nhà máy cũ. (Tuy nhiên, điều này chỉ áp 
dụng cho những nước đã được chính phủ Hàn Quốc chỉ định cho 
phép nhập khẩu nguồn nhân lực như: Thái Lan, Inđônêxia, Philipin, 
Việt Nam, Mông Cổ, Sri Lanka, Trung Quốc. Còn những đối 
tượng không phải là công dân các nước trên thì không được phép 
trở lại Hàn Quốc làm việc tiếp). 

 - Thời hạn cho phép để trở lại Hàn Quốc bị rút ngắn từ 1 năm 
xuống còn 6 tháng. 

 

 
Người Thái Lan lao 

động tai han quôc bi 
nhiễm độc chất dung môi 
hữu cơ Nomalheaksan 
khiến hệ thần kinh bị tê 
liệt(bệnh liệt thân mình) 
đã dủỏc gặp gia dinh(tai 
han quôc) 

 
 

 
- Những chủ công ty có công thuyết phục công nhân bất hợp 

pháp về nước tình nguyện sẽ có thể tuyển được số lượng công 
nhân nhiều bằng số lượng họ đã trả về. 

2) Đối với người lao động bất hợp pháp sẽ gặp phải các vấn 
đề sau: 

- Những đối tượng này nếu về nước tình nguyện sẽ được 
miễn tiền phạt nhưng thời gian được lao động tại Hàn Quốc sẽ bị 
rút ngắn từ 5 năm xuống còn 1 năm. 

- Các chủ công ty có công thuyết phục công nhân bất hợp 
pháp về nước tình nguyện sẽ có thể tuyển lại được số công nhân 
nhiều bằng số đã gửi về. Do đó, họ cũng có thể báo với Sở di trú 
về tình trạng bất hợp pháp của bất kì công nhân nào làm mất 
lòng họ. 

 
☞ Những công nhân bất hợp pháp về nước tình nguyện cần 
phải đến đăng kí với Trung tâm ổn định việc làm để được cấp 
giấy giới thiệu tuyển cử khi trở lại Hàn Quốc làm việc tiếp. Và 
khi ra khỏi hải quan ở sân bay, họ sẽ được đóng dấu xác nhận 
vào giấy giới thiệu này. ( Nếu không có dấu xác nhận của hải 
quan thì giấy giới thiệu này sẽ không có giá trị) 

 Khi về nước, họ có thể nộp giấy giới thiệu này lên phòng 
tuyển dụng và xuất khẩu lao động để đăng kí trở lại Hàn Quốc 
làm việc theo Chế độ cấp giấy phép tuyển dụng. Họ có thể trở lại 
Hàn Quốc trong vòng 6 tháng. 

 
2. Những chính trong thời gian sắp tới đối với người lao 

động bất hợp pháp 
1) Tăng cường tổ chức các đội truy quét và trục xuất kết hợp. 
Chính phủ sẽ tăng cường lực lượng nhằm kiểm soát được 

những người lao động bất hợp pháp không chịu về nước tình 

TTiinn  TTứứcc  ccôônngg  nnhhâânn  cchhââuu  ÁÁ
Biên tập : VÕ LAM XUÂN  

 
Để đọc báo này, mỗi tháng các bạn hãy gửi một 
phong bì thư có dán tem tới địa chỉ sau đây: 
 
ASSOCIATION FOR FOREIGN WORKER’S 
HUMAN RIGHTS IN PUSAN : 4F YOUSIN 
BUILDING, 193-9, JEONPO 2DONG, JINGU, 
PUSAN, SOUTH KOREA 614-865  
 
Số điện thoại: 051-802-3438, Fax: 051-803-9630  
E-mail: noja@kornet.net 

Chính phủ Hàn công bố chính sách về nước dành cho người lao 
động bất hợp pháp nhưng không tìm thấy lối thoát 
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nguyện. Chính phủ dự định sẽ thành lập 26 đội truy kích kết hợp 
trên toàn quốc. 

2) Phương hướng điều tra của Bộ lao động và Ban điều hành 
liên hiệp các công ty vừa và nhỏ Hàn Quốc. 

 Hai tổ chức này sẽ kết hợp tiến hành truy quét với các đội truy 
kích. Nếu họ bắt được một người bất hợp pháp thì sẽ lập tức báo 
cho đội truy kích để đội này có biện pháp trực tiếp xử lý. 

3) Thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ 
4) Các chủ công ty thuê người lao động bất hợp pháp sẽ bị coi là 

phạm pháp và số tiền phạt cho đối tượng này sẽ tăng gấp đôi từ 1 
triệu won(trước đây) lên 2 triệu won.  

5) Chính phủ sẽ tổ chức các đội truy quét đặc biệt nhằm triệt bỏ 
tận gốc các cơ sở môi giới phi pháp. 

 
3. Chính sách đối với những người Hàn kiều - tức người Hàn 

mang quốc tịch nước ngoài 
Đối với những đối tượng là người Trung – Hàn, người Cao Ly 

sống trong vùng Liên Xô cũ, và những người Hàn mang quốc tịch 
nước ngoài khác sẽ được chính phủ ưu đãi hơn khi hỗ trợ họ về 
nước tình nguyện và bảo đảm cho họ được nhập cảnh trở lại. Cụ 
thể là: 

1) Những công nhân hợp pháp về nước tình nguyện sẽ được bảo 
lãnh trở lại Hàn Quốc. Đối tượng này khi về nước tình nguyện 
được cấp giấy xác nhận ở cửa hải quan và được phép trở lại Hàn 
Quốc làm việc trong vòng 6 tháng kể từ 21 tháng 3 năm nay. 

2) Những công nhân bất hợp pháp nếu về nước tình nguyện 
cũng sẽ được cấp và bảo lãnh trở lại Hàn Quốc làm việc bằng 
những thủ tục tương tự. Tuy nhiên, họ chỉ được trở lại Hàn Quốc 
sau 1 năm kể từ ngày về. 

 

 
Chương trình trở lại Hàn 

Quốc cho những người Hàn
kiều 

Chương trình trở lại cho 
công nhân di trú  

Hiệu 
lực 

Được bảo lãnh trở lại Hàn 
Quốc làm việc bằng giấy
xác nhận về nước 

Được cấp giấy giới thiệu
để đăng kí tìm việc (do Bộ
lao động cấp) 

Công 
việc 

Được tự do tìm việc thích
hợp trong số các danh mục
việc làm 

Phải làm việc trong 
ngành sản xuất. 

 
4. Một số qui định được sử đổi 
1) Qui định việc chủ công ty chỉ được chọn người lao động theo 

một trong hai chế độ (Chế độ cấp phép tuyển dung hoặc Chế độ tu 
nghiệp sinh) sẽ được bãi bỏ. 

2) Cho phép các công ty có 10 công nhân được phép tuyển đến 
5 công nhân di trú. Qui định về số lượng công nhân di trú không 
được chiếm quá 50% trong nhà máy cũng sẽ được bãi bỏ. 

3) Thời gian tuyên bố tuyển dụng công nhân trong nước sẽ được 
thu ngắn lại thành 7 ngày. Trong trường hợp chủ công ty đăng 
quảng cáo tìm người lên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông 
thì thời hạn này sẽ giảm xuống còn 3 ngày. Sau thời hạn này, các 
chủ công ty có thể tuyển dụng công nhân di trú.  

 
 

♣Kế hoạch cho người lao động nước ngoài năm 2005♣ 

1. Chế độ Tu nghiệp sinh  
1) Hàn Quốc sẽ nhập khẩu 260,000 lao động (gồm: ngành 

sản xuất 20,000; xây dựng 5,000; đánh bắt hải sản 1,000)  
2) Có 12 nước được chỉ định cung cấp lao động gồm: Trung 

Quốc 4,810; Philippin 3,800; Indonesia 3,780; Thái Lan 1,480; 
Việt Nam 3,105; Pakistan 1,850; Sri Lanka 1,650; Uzbekistan 
1,480; Cam Pu Chia 950; Mông Cổ 860; Đông Ti Mo 200; 
Kyrgyzstan 60)  

3) Nước nào có số lượng công nhân bỏ trốn khỏi nhà máy 
vượt quá 20% thì sẽ bị huỷ hợp đồng nhập khẩu lao động. 

4) Kể từ năm 2006, tu nghiệp sinh sẽ được tuyển chọn dựa 
vào Kì thi năng lực tiến Hàn. 

 
2. Chế độ cấp phép lao động  
Hàn Quốc sẽ nhập thêm 18,000 lao động. Tuy nhiên, có nhiều 

vấn đề nảy sinh từ chế độ này như sau: 
Kể từ khi chính phủ Hàn Quốc tuyên bố chính sách lao động 

nước ngoài, những người Hàn kiều rất hài lòng. Tuy nhiên, công 
nhân di trú lại nghi ngờ chính sách này vì chính sách mới này 
không đảm bảo cho 100% công nhân di trú được trở lại Hàn 
Quốc làm việc. Việc đem giấy giới thiệu xin việc nộp cho Phòng 
tuyển dụng và xuất khẩu lao động không có nghĩa là họ sẽ chắc 
chắn được tuyển dụng trở lại Hàn Quốc.  

Hơn nữa, thật không công bằng chút nào khi chính sách mới 
này lại không bao gồm những đối tượng có visa E-9 đã rời Hàn 
Quốc trước khi visa hết hạn. Những đối tượng đến từ các nước 
không có kí kết nhập khẩu lao động với Hàn Quốc khi về nước 
sẽ không được phép trở lại nữa, Do vậy, thật khó cho họ khi 
quyết định trở về nước tình nguyện. 

Cho nên, các tổ chức hỗ trợ công nhân di trú cho rằng chính 
sách mới này khó mà thành công trừ khi họ giải quyết xong vấn 
đề công nhân di trú bất hợp pháp trước. 
 

☞Cách tính thời gian cư trú đối với những người có visa E-9 
- Đối tượng vào Hàn Quốc đợt từ tháng 4 đến tháng 9 năm 

2000 sẽ được ở đến tháng 3 năm 2005 + ngày nhập cảnh 
- Đối tượng vào Hàn Quốc đợt từ tháng 10 năm 2000 đến 

tháng 3 năm 2001 sẽ được ở đến tháng 4 năm 2005 + ngày nhập 
cảnh 

- Đối tượng vào Hàn Quốc đợt từ tháng 4 đến tháng 9 năm 
2001 sẽ được ở đến tháng 5 năm 2005 + ngày nhập cảnh 

- Đối tượng đến Hàn Quốc đợt từ tháng 10 năm 2001 đến 
tháng 3 năm 2002 sẽ được ở đến tháng 6 năm 2005 + ngày nhập 
cảnh 

- Đối tượng đến Hàn Quốc đợt từ tháng 4 năm 2002 đến 
tháng 3 năm 2003 sẽ được ở đến tháng 8 năm 2005 + ngày nhập 
cảnh. 

Ví dụ: Một công nhân vào Hàn Quốc quốc ngày 15 tháng 11 
năm 2000 sẽ được phép ở đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2005 
(ngày 15 là ngày anh ta nhập cảnh nên anh này sẽ được phép ở 
đến ngày 15 trong tháng phải về nước) 
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Tình yêu không có biên giới nào ngăn được, câu nói này nay lại 

thật đúng với tình trạng kết hôn ngày càng phổ biến khi những 
người nam Hàn Quốc bỏ tiền ra để cưới các cô gái ở các nước 
Đông Nam Á. Hiện nay, nhiều người bỏ ra khoảng vài trăm ngàn 
đến vài triệu won đến để được xem mặt, ngắm nghía thân hình các 
cô dâu rồi tổ chức cưới họ  sau đó một hoặc hai ngày là chuyện 
thường tình. Rõ ràng, đây là một cuộc mua bán chứ không đơn 
giản là cuộc hôn nhân theo đúng nghĩa truyền thống của nó.  
Đối với các ông khi đi tìm ý trung nhân ở nước ngoài thường gặp 

nhiều trở ngại. Nhất là họ bị giới hạn về giao tiếp nên khó thiết lập 
quan hệ tình cảm đủ thân mật để đi đến hôn nhân trong một thời 
gian ngắn, Mặc dù khó khăn là vậy, họ vẫn tiến hành kết hôn. Tuy 
nhiên, những khó khăn phải đối mặt trong việc kết hôn quốc tế 
không làm cho số lượng người kết hôn giảm đi chút nào, ngược lại, 
số vụ kết hôn kiểu này ngày càng tăng lên nhanh chóng. Do đó, 
ngày càng nảy sinh các vấn đề nhân quyền và việc bảo vệ nhân 
quyền cho các chị em lấy chồng Hàn càng ngày càng cấp thiết hơn. 
Chỉ trong năm ngoái số lượng người kết hôn với người Hàn lên 
đến 19,214 người> Từ năm 1990 đến năm 2003 số lượng lên đến 
102,8168 người, tăng 8.5%. Theo như điều tra thì trong 10 người 
nam Hàn Quốc thì có một người kết hôn với người nước ngoài. 

Các cô dâu nước ngoài này thường bị gia đình nhà chồng phân 
biệt đối xử, coi thường, ngược đãi, nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ, 
văn hoá ứng xử đã tạo cho họ những khó khăn rất lớn trong cuộc 
sống xứ người. 
Hôn nhân quốc tế là cuộc hôn nhân mà phần lớn hai bên phải chịu 
đựng và nhường nhịn lẫn nhau. Cuộc sống của họ lúc nào cũng 
đầy những phiền muộn, lo âu. 

Trước tình trạng này chính quyền các nước có số tỉ lệ người kết 
hôn quốc tế cao đã có những biện pháp ngăn chặn nhất định. Ở 
Philippin, 994 người đã kết hôn với người Hàn Quốc đã bắt đầu lên 
tiếng làm rõ về những khó khăn mà họ gặp phải. Chính quyền 
Philippin cũng đã đưa ra những bằng chứng xác thực về tình trạng 
này. Chính quyền bên Việt Nam cũng đã có những can thiệp kịp 
thời ngăn chặn tình trạng các công ty kết hôn quốc tế đang ngày 
càng phát sinh tràn lan như hiện nay. 
Chính quyền Hàn Quốc cũng cần phải có những biện pháp nhất 
định đối với những trung tâm mai mối kết hôn quốc tế bất hợp 
pháp đang tăng nhanh. 

Ngày 9/3 vừa qua , trung tâm bảo vệ nhân quyền của hội phụ nữ 
được thành lập với tên gọi “ Eulim” (Migrant Women and Multi-
cultured Families Center) . Trung tâm này có trách nhiệm bảo vệ 
quyền lợi những người phụ nữ người nước ngoài kết hôn với 
người Hàn Quốc. Không chỉ thế, tổ chức này còn có trách nhiệm 
bảo vệ sự công bằng cho người phụ nữ nước ngoài trong trường 
hợp họ bị phân biệt đối xử trong gia đình bên chồng. Đây cũng là 
nơi giúp những người nữ kết hôn quốc tế có chỗ dựa về mặt tinh 
thần cần thiết trong cuộc sống gia đình người Hàn Quốc 

(Số liên lạc 051-802-3439. 
www.eulim.org/eulim21@hotmail.com) 
 

♦ Báo trong nước ♦ 
♣ Một công nhân di trú bị tai nạn giao thông 
 
Vào ngày 12 tháng 2 vừa qua vụ tai nạn giao thông ở Dae Gu 

vào lúc mờ sáng(chiếc xe gây tai nạn đã tẩu thoát) đã cướp đi tất 
cả ước mơ và tập quán sinh hoạt bình thường của anh Abdul 
Kanlech(28 tuổi), người Bangladesh.  
Sự việc xảy ra khi anh Abdul Kanlech đi xe máy ra chợ Wa 
Long(와룡시장) ở gần đó mua mỳ ăn. Trên đường trở về, có 
một chiếc xe ô tô tranh đường nên ép anh vào trong lề. Do 
đường trơn nên chiếc cả xe và người Abdul lao vào gốc cây, 
khiến nội tạng bị vỡ, xương mông trái và xương đầu gối vỡ nát. 
Cánh tay và chân đều bị gãy.  
Khi Kanlech tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện nên đã 
nhớ được là mình bị tai nạn. Các bác sỹ đã phải tiến hành phẫu 
thuật để cắt một phần gan và lách bị dập. Phần xương bị gãy sẽ 
phải mổ để bó bột nhưng riêng thận thì phải mổ thành một ca 
riêng để cắt bỏ phần bị nát.  

 

 
 
Từng ngày Kanlech đang phải chờ ngày mổ nhưng vì lo lắng 

tiền viện phí nên chẳng lúc nào ngủ yên.  
Trước đây 4 năm, Kanlech đã đi làm cho một công ty mậu dịch 
ở khu chế xuất Sung Si với mức lương 1 triệu won 1 tháng 
nhưng phải gửi về cho gia đình hết. Anh chỉ giữ lại một chút ít để 
tiêu nên cuộc sống cũng vô cùng cực nhọc, không có chút gì tích 
luỹ cả.  
Giám đốc công ty của anh đã góp 2 triệu won giúp đỡ tiền viện 
phí nhưng chẳng đáng là bao so với số tiền viện phí đã vượt quá 
13 triệu won. Vì không có người nhà, mọi việc chăm sóc đều 
phải nhờ đến hộ lý và y tá nên mỗi ngày, tiền lệ phí lại tăng thêm.  
Trước khi sang Hàn Quốc với tư cách là tu nghiệp sinh, Kanlech 
đã đi học đại học ngành Tạo mẫu nhưng vì không có tiền đóng 
học phí nên Kanlech đã phải nghỉ học. Hơn ai hết, anh ý thức 
được sức mạnh của đồng tiền đối với những ước mơ của mình, 
do đó, khi sang Hàn Quốc, anh làm việc rất chịu khó và chăm 
chỉ. Với hoàn cảnh hiện nay, Kanlech rất mong được sự giúp đỡ 
của các bè bạn và các nhà hảo tâm.  
Hãy liên hệ với Trung tâm lao động di trú Sung So để giúp đỡ 
người bạn này. Sđt: (053)585-6206.  
Theo báo 한겨레 tháng 3 năm 2005 

Kết hôn quốc tế ngày càng tăng 
h h
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♣ “Lần đầu tiên toá án xử – nhà nước phải 
bồi thường” đối với việc xâm hại nhân quyền 
của người lao động bất hợp pháp nước ngoài. 
 

Vừa qua, đứng trước vấn đề xâm phạm nhân quyền đối với 
những người lao động bất hợp pháp bị Sở di trú bắt giam tạm thời ở 
các Trung tâm bảo hộ công nhân di trú, toà án đã phán quyết rằng 
chính nhà nước phải đứng ra thanh toán tiền bồi thường . Toà án 
quận Hong Sung, Seoul đã tuyên án vào ngày 13 rằng công nhân 
Okbonaka, người Nigiêria bị bắt giam ở Trung tâm bảo hộ người 
nước ngoài ở Hoa Sung “đã bị xâm phạm nhân quyền” rồi yêu cầu 
nhà nước Hàn “phải thanh toán 2 triệu won tiền bồi thường,” và 
tuyên bố nguyên cáo đã thắng kiện.  
Theo văn bản kết luận của toà án, “pháp luật có trách nhiệm bảo vệ 
những quyền lợi cơ bản của con người, những người được uỷ 
nhiệm thi hành luật pháp chỉ được thực hiện theo lệnh mà thôi” do 
đó, việc xâm phạm nói trên ở Trung tâm bảo vệ người nước ngoài 
ở Hoa Sung là không thực hiện theo đúng nội dung của Luật quản 
lý xuất nhập cảnh, Người thi hành đã không tuân theo qui định bảo 
hộ người nước ngoài và lệnh thi hành do đó hành vi dùng còng số 8 
còng tay nguyên cáo và cách ly nguyên cáo vào phòng riêng là 
phạm pháp. Văn bản cũng nêu rõ “ vào thời điểm đó, nếu không 
quá cần thiết mà cưỡng chế dùng video để quay mọi hành vi của 
nguyên cáo là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, do đó, nhà nước 
phải có trách nhiệm bồi thường cho hành vi phạm pháp này.  
Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ tư pháp phản ứng rằng, “Gần 
đây, quốc hội đã thông qua bản sửa đổi luật di trú cho phép sử dụng 
còng số tám, dây thừng và dùng phòng riêng để đối phó với những 
trường hợp đặc biệt, do đó, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nữa cả.”  
Luật sư bào chữa Yo Yung Hak thì khẳng định, “chúng tôi cũng 
đang xem xét để yêu cầu quốc hội huỷ bỏ những qui định trái với 
Hiến pháp” 

 
♣ Tình trạng phân biệt quốc tịch đối với 

những người cư trú bất hợp pháp bị trục xuất 
 
Cũng đều là người bất hợp pháp nhưng những người đến từ các 

nước đang phát triển rõ ràng bị phân biệt đối xử tồi tệ hơn so với 
những người bất hợp pháp mang quốc tịch Nhật, Mỹ v.v. Đối với 
những người đến từ các nước đang phát triển, chính phủ Hàn 
không hề có lời khuyến cáo nào mà chỉ có giam cầm và trục xuất 
cưỡng chế. 

Một công nhân người Bangladesh tên là Alko đã từng làm việc 
cho công ty An-san ở Keong-ki trong mấy tháng liền mà không 
nhận được đồng lương nào. Anh ta đã gửi đơn kiến nghị đến 
Phòng Lao Động nhưng cuối cùng bị bắt giam do hết hạn visa và 
tháng vừa qua anh ấy bị trục xuất về nước. 

Kể cả những công nhân di trú hợp pháp cũng có thể trở thành 
đối tượng bị tạm giam.  

Các tổ chức bảo vệ cho công nhân di trú đã lên tiếng rằng họ quá 
bức xúc về việc phân biệt đối xử. Những người dân di trú bất hợp 
pháp da trắng thì nhận được những lời đề nghị rất nhã nhặn, còn 
ngược lại những người dân di trú hợp pháp da màu bị xâm hại đến 

nhân quyền và còn bị điều tra. Tháng 12 vừa qua, một công nhân 
người Pakishtan tên là Cha-kon(30 tuổi) bị thẩm tra và cuối cùng 
bị bắt tạm giam vì không mang theo giấy chứng nhận tuyển 
dụng lao động. Tuy là những người di trú hợp pháp nhưng họ bị 
Phòng xuất nhập cảnh đòi chủ nhà máy xuất trình các chứng từ 
xác minh về các bậc lương của họ, và bắt các chủ doanh nghiệp 
sắp xếp công việc trong thời gian họ bị bắt giam 8 ngày. 
 
♦ Tư vấn ♦  

Mượn sổ bảo hiểm của bạn để điều trị 
bệnh - liệu có được không? 

 
Hỏi:- Tôi là người Trung Quốc tên là Hoàng. Tôi hiện là 

người bất hợp pháp.  
Vào tháng 2/2004 mắt phải của tôi bị đau do tai nạn lao động. 
Vì công ty tôi làm không giải quyết nên tôi đã mượn bảo hiểm 
của một người bạn cùng nhà máy để được điều trị theo chế độ 
bảo hiểm tai nạn lao động. Tháng 8/2004, khi tôi đến bệnh viện 
khám lại, bác sĩ điều trị rằng tôi phải mổ lại vết thương đó. Vì 
tiền viện phí quá đắt nên tôi vẫn chưa mổ được. Hiện tại mắt 
phải của tôi không nhìn thấy được gì cả. Tôi đã phải chuyển đến 
công ty khác làm việc mà không nhận được một khoản trợ cấp 
bồi thường nào từ công ty cũ. Hiện nay, tôi muốn đi mổ lại mắt 
nhưng không biết liệu tôi có quyền được nhận tiền bồi thường từ 
công ty cũ không?  
 
Trả lời: -Việc nhận tiền bồi thường tai nạn lao động sau khi 
chuyển công ty thì không có vấn đề gì. Nhưng việc anh mượn 
thẻ bảo hiểm của bạn để chữa trị bị coi là hành vi xâm phạm tài 
sản cá nhân rất nghiêm trọng. Đúng ra, việc điều trị bằng bảo 
hiểm phải được đăng kí bằng chính tên của mình, Anh đã mượn 
thẻ bảo hiểm của bạn nên trong sổ lưu của bệnh viện sẽ không 
có tên của anh.  
Anh phải đến để đổi lại tên của mình trong sổ lưu của bệnh viện. 
Trong trường hợp này nếu công ty bảo hiểm biết được thì không 
những anh mà bạn anh có thể phải nộp phạt một số tiền lớn. 
Nhưng việc anh mượn bảo hiểm của bạn để chữa trị thì có thể 
thoả thuận lại với công ty cũ của anh. Nếu thoả thuận thành công 
thì anh có thể tham gia đăng kí bảo hiểm tai nạn lao động. 
Nhưng việc này sẽ phải mất nhiều thời gian và cần phải có sự cố 
gắng của anh.  
Việc anh điều trị bằng bảo hiểm của bạn quả thật là một việc làm 
rất nguy hiểm. Việc người lao động bất hợp pháp mượn thẻ bảo 
hiểm của người quen để chữa trị vẫn thường xảy ra, nhưng 
những người không bị bệnh mà cho người bệnh mượn thẻ bảo 
hiểm để điều trị thì sẽ bị lưu tên trong hồ sơ của bệnh viện, nếu bị 
phát hiện thì sẽ bị phạt nặng.  
Khi bị tai nạn lao động, bạn phải yêu cầu nhà máy đăng kí theo 
chế độ bảo hiểm lao động. Việc đăng kí bảo hiểm lao động cho 
công nhân là nghĩa vụ bắt buộc của các giám đốc công ty và là 
quyền lợi của người lao động. Nếu bị tai nạn lao động, bạn nhất 
thiết phải đến bệnh viện gần nhất để được xác định mức độ 
thương tật. 


