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Ban biên t�p ph� tr��ng báo Công nhân 
châu Á xin thông báo: 
 
Hi�n nay, chúng tôi �ã m� riêng m�t m�c v	 “Lao ��ng Hàn 

Qu
c” trên trang web �i�n t� mang tên “Di�n �àn thanh niên sinh 
viên Vi�t Nam � Hàn Qu
c. Trong m�c này có các chuyên m�c 
nh� sau: 
- Chính sách lao ��ng – �ng t�i các chính sách c�a chính ph� Hàn 
Qu
c �
i v�i công nhân n��c ngoài;  
- Cu�c s
ng sinh ho�t – �ng các tin t�c v	 cu�c s
ng sinh ho�t 
c�a công nhân n��c ngoài � Hàn Qu
c;  
- S� tay công ng��i lao ��ng – cung c�p nh�ng ki�n th�c c� b�n 
v	 các qui ��nh và các �i	u lu�t c�a chính ph� Hàn Qu
c �
i v�i 
công nhân di trú và nh�ng ��a ch� �� c�a các c� quan, t� ch�c Hàn 
Qu
c luôn s�n sàng giúp �� và t� v�n cho công nhân di trú m�i khi 
c�n thi�t. 
- H�i nhanh �áp g�n - m�c này s  t� v�n tr!c tuy�n và gi�i �áp 
nh�ng th"c m"c c�a công nhân di trú v	 t�t c� nh�ng chính sách, 
qui ��nh c�a chính ph� Hàn Qu
c �
i v�i công nhân n��c ngoài. 

 

Nh�ng ai s� d�ng ��#c internet thì có th$ vào ��a ch� sau �$ ��c 
nh�ng thông tin v	 Lao ��ng Hàn Qu
c:  

http://www.vnkronline.net  

Trang web này là di�n �àn �$ thanh niên Vi�t Nam trao ��i, bàn 
lu�n, giúp �� và chia s% v�i nhau nh�ng thông tin v	 cu�c s
ng, 
�&c bi�t là nh�ng khó khn trong cu�c s
ng khi xa quê h��ng. 
Thông tin v	 lao ��ng Hàn Qu
c trên trang web này ��#c c�p 

nh�t hàng ngày. Ngoài ra, các thông tin mà chúng tôi biên t�p 
thành báo và g�i ��n cho các b�n c'ng s  ��#c �ng lên trên 
trang web này. Do �ó, thay vì m�i tháng ��#c ��c báo này m�t 
l�n, các b�n có th$ vào trang web nói trên �$ ��c ��#c thông tin 
nhanh h�n và có th$ �&t câu h�i t� v�n, chúng tôi s  tr� l�i luôn 
trên m�ng. 
 Mong r(ng, trang web này s  tr� thành ng��i b�n cung c�p 

nh�ng thông tin b� ích cho cu�c s
ng xa nhà c�a t�t c� nh�ng 
ng��i �)ng h��ng Vi�t Nam trên x� s� Kim Chi này. 
 

 Thân m�n, 

 Tr��ng ban biên t�p: Võ Lam Xuân 
 

TTiinn  TT��cc  ccôônngg  nnhhâânn  cchhââuu  ÁÁ  
Biên t�p : VÕ LAM XUÂN  

 
� 

�
�c báo này, m�i tháng các b�n hãy g�i m�t 

phong bì th� có dán tem t	i 
�

a ch� sau 

�
ây: 

 
ASSOCIATION FOR FOREIGN WORKER’S 
HUMAN RIGHTS IN PUSAN : 4F YOUSIN 
BUILDING, 193-9, JEONPO 2DONG, JINGU, 
PUSAN, SOUTH KOREA 614-865  
 
S� 

�
in tho�i: 051-802-3438, Fax: 051-803-9630  

E-mail: noja@kornet.net 

�	c báo Lao 
�ng Hàn Qu�c qua m�ng internet 
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LLLaaaooo   ������nnnggg   VVVNNN   lllàààmmm   vvviii���ccc   bbb���ttt   hhh###ppp   ppphhháááppp   ���   
HHHààànnn   QQQuuu


ccc   gggiii���mmm   

 Ông *ào Công H�i, Tr��ng Ban qu�n lý lao ��ng VN t�i Hàn 
Qu
c cho bi�t, trong th�i gian qua, lao ��ng VN �ang làm vi�c b�t h#p 
pháp t�i Hàn Qu
c có xu h��ng gi�m 
Ông *ào Công H�i, Tr��ng ban Qu�n lý lao ��ng VN t�i Hàn Qu
c 

cho bi�t, so sánh l#i th� thì lao ��ng VN có �u th� khá n�i tr�i, ��#c 
ch� s� d�ng L* r�t chu�ng do s! g�n g'i v	 phong t�c t�p quán, vn 
hóa c'ng nh� kh� nng thích nghi công vi�c nhanh, ch�u khó h�c h�i, 
tích c!c làm thêm…  
Tuy nhiên, �i$m y�u c�a h� là th��ng ch�a thông th�o ti�ng Hàn nên 

h�n ch� trong giao ti�p. Chính vì v�y, Ban QL L* VN �ã giúp �� h� 
th�i gian ��u b(ng cách d�ch n�i quy, các vn b�n c�n thi�t liên quan 
��n quá trình làm vi�c c�a t+ng nhà máy, doanh nghi�p �  sang ti�ng 
Vi�t �$ h� n"m c� th$ và th!c hi�n t
t. 
Theo k� ho�ch, nm 2005, Hàn Qu
c s  ti�p nh�n h�n 3.000 tu 

nghi�p sinh (TNS) Vi�t Nam sang làm vi�c v�i th�i h�n 3 nm. Trong 
�ó, có kho�ng h�n 1.000 TNS nông nghi�p và h�n 2.000 TNS ngành 
xây d!ng v�i m�c thu nh�p trung bình kho�ng 850 – 950 USD/ tháng. 
Hàn Qu
c luôn ��#c �ánh giá là m�t th� tr��ng XKL* h�p d,n, song 
s! c�nh tranh c'ng r�t quy�t li�t. *�n nay, t�ng s
 TNS và lao ��ng 
VN t�i Hàn Qu
c vào kho�ng 27.000 L*. Trong �ó, có kho�ng 2.000 
L* �i theo ch��ng trình c�p phép m�i và 25.000 TNS làm vi�c t�i các 
l-nh v!c s�n xu�t ch� t�o, xây d!ng, nông nghi�p... 
Tr��c �ây, t. l� lao ��ng VN làm vi�c b�t h#p pháp t�i Hàn Qu
c khá 

cao, nh�ng hi�n nay, theo th
ng kê c�a phía b�n, s
 lao ��ng VN làm 
vi�c b�t h#p pháp (bao g)m c� nh�ng ng��i �i theo ���ng du l�ch tr
n 
� l�i) là kho�ng 5.000 ng��i. ''Theo tôi, t�i �ây, con s
 này s  gi�m 
�áng k$, k�t qu� kh� quan này là do s! h#p tác ch&t ch  c�a hai Chính 
ph� v�i nh�ng chính sách ��#c th!c thi m�t cách tích c!c. Ch/ng h�n, 
phía Hàn Qu
c có nh�ng chính sách nh�: tìm và ph
i h#p ��a L* b�t 
h#p pháp v	 n��c, cho phép L* th!c hi�n �úng h#p �)ng ��#c nh�p 
c�nh làm vi�c tr� l�i sau 6 tháng, x� lý nghiêm các ch� s� d�ng L* 
tuy$n d�ng L* b�t h#p pháp…''- Ông H�i nói. 
Lao ��ng b�t h#p pháp là tình tr�ng chung khó tránh kh�i và �nh 

h��ng x�u ��n vi�c phát tri$n th� ph�n, th� tr��ng c�a m�i n��c cung 
�ng lao ��ng. Gi�i quy�t v�n �	 này, m�i qu
c gia có nh�ng chính 
sách khác nhau, nh�ng theo ông *ào Công H�i, VN c'ng c�n có chính 
sách, ch� tài c� th$ cho v�n �	 này �$ x� ph�t nghiêm minh ng��i vi 
ph�m c'ng nh� khuy�n khích các L* th!c hi�n t
t h#p �)ng. 
Riêng v�i th� tr��ng Hàn Qu
c, chúng ta �ang có h��ng �	 xu�t v�i 

phía b�n có hình th�c xác nh�n chuyên môn tay ngh	 theo t+ng l-nh 
v!c và trình �� ngo�i ng� (ti�ng Hàn) cho TNS, lao ��ng VN th!c 
hi�n t
t h#p �)ng làm vi�c. Khi v	 n��c, v�i 2 lo�i "ch�ng ch�" �ó, các 
L* này c'ng c�n ��#c �u tiên b
 trí vi�c làm, gi�i thi�u làm vi�c t�i 
các DN, liên doanh v�i HQ. Nên chng, c'ng c�n có nh�ng l�p �ào 
t�o qu�n lý kinh t� gia �ình, qu�n lý DN nh� và v+a cho nh�ng ng��i 
�i làm vi�c t�i n��c ngoài tr� v	 có th$ áp d�ng công ngh� tiên ti�n, s� 
d�ng v
n và ki�n th�c có hi�u qu� 
Theo TTXVN, trong phiên h�p ngày 11/5 v+a qua, Chính ph� Hàn 

Qu
c kh/ng ��nh s  bãi b� ch� �� lao ��ng TNS n��c ngoài, ti�n t�i 
ch� tuy$n lao ��ng n��c ngoài theo h#p �)ng ký v�i các n��c, nh(m 
gi�m thi$u tình tr�ng lao ��ng b�t h#p pháp t�i Hàn Qu
c. M�t quan 

ch�c Hàn Qu
c cho bi�t n��c này s  không thay ��i k� ho�ch th!c 
thi m�t ch� �� tuy$n d�ng lao ��ng n��c ngoài. 
T�i phiên h�p, các B� tr��ng t�p trung th�o lu�n th�i h�n c'ng nh� 

các ph��ng án th!c hi�n c� th$. Các ý ki�n cho r(ng ch� �� lao ��ng 
TNS, ��#c th!c hi�n t+ nm 1993, có nhi	u k  h� và không còn phù 
h#p v�i tình hình th!c t�i. Vi�c quy ��nh m�c l��ng th�p c�a ch� �� 
lao ��ng này c'ng là m�t trong nh�ng nguyên nhân khi�n tình tr�ng 
lao ��ng n��c ngoài b�t h#p pháp gia tng.       Theo Vietnam Net 

 

TTThhh���   tttrrr������nnnggg   xxxuuu���ttt   kkkhhh000uuu   lllaaaooo   ������nnnggg   VVViii���ttt   NNNaaammm   
 Ông Nguy�n Thanh Hòa, C�c tr��ng C�c qu�n lý lao ��ng ngoài 

n��c, B� Lao ��ng, Th��ng binh và Xã h�i, cho bi�t, nm 2005 s  
có kho�ng 70.000 lao ��ng Vi�t Nam ra n��c ngoài làm vi�c. 
*$ ��t ��#c con s
 trên, theo ông Hòa, ngoài vi�c duy trì các th� 

tr��ng �ã có nh� *ài Loan, Nh�t B�n, Malaixia và Hàn Qu
c, các 
doanh nghi�p �	u có k� ho�ch m� thêm nhi	u ��a ch� xu�t kh0u lao 
��ng m�i, trong �ó chú ý ��n các th� tr��ng có nhi	u ti	m nng nh� 
Libi, 1 r�p Xê Út, Pháp, Cana�a, Anh và Hy L�p. 
Trong chuy�n kh�o sát th� tr��ng Libi m�i �ây c�a Th� tr��ng B� 

Lao ��ng-Th��ng binh và Xã h�i Nguy�n L��ng Trào, phía Libi 
bày t� mong mu
n s�m ký ��#c hi�p ��nh h#p tác ti�p nh�n lao 
��ng Vi�t Nam, nh�t là lao ��ng thu�c ngành xây d!ng và �ánh b"t 
h�i s�n. Phía Vi�t Nam c'ng �ã g�i cho Libi d! th�o Hi�p ��nh h#p 
tác lao ��ng �$ phía b�n nghiên c�u, tìm hi$u. Hi�n �ã có kho�ng 
1.000 lao ��ng Vi�t Nam �ang làm vi�c t�i Libi (theo các h#p �)ng 
riêng l%) trong các ngành xây d!ng và công nhân qu
c phòng, v�i thu 
nh�p bình quân kho�ng 300-400 USD/ng��i/tháng. 
Cana�a ��#c coi là th� tr��ng ti	m nng, ngoài �i	u ki�n n � và làm 

vi�c t
t, ng��i lao ��ng Vi�t Nam còn ��#c h�c h�i thêm v	 kinh 
nghi�m làm vi�c và kinh doanh �$ khi v	 n��c có th$ t! phát tri$n s�n 
xu�t ho&c kinh doanh. Th� tr��ng này �ang có nhu c�u tuy$n lao 
��ng làm vi�c trong các khách s�n, trang tr�i, nhà máy và ngành xây 
d!ng, v�i m�c l��ng kho�ng 1.000 USD/tháng. 
T�i Anh và Hy L�p, b��c ��u �ã có lao ��ng Vi�t Nam làm vi�c, 

tuy s
 l�#ng không nhi	u, nh�ng thu nh�p c�a lao ��ng Vi�t Nam t�i 
các n��c này t��ng �
i cao. 
T�i các th� tr��ng �ã có, ph�n l�n lao ��ng Vi�t Nam ��#c �ánh giá 

khá t
t v	 kh� nng làm vi�c, chm ch� và ti�p thu nhanh. Nhìn chung, 
thu nh�p c�a ng��i lao ��ng �n ��nh. *&c bi�t, lao ��ng làm vi�c 
trong các nhà máy s�n xu�t công nghi�p, công tr��ng xây d!ng l�n 
có liên doanh v�i n��c ngoài có �i	u ki�n làm vi�c, n � và thu nh�p 
khá t
t. 
K$ t+ khi lao ��ng Vi�t Nam sang làm vi�c t�i Malaixia t+ tháng 

4/2002 ��n nay, �ã có g�n 80.000 ng��i làm vi�c t�i ��t n��c này. 
*ây là th� tr��ng lao ��ng l�n th� hai sau *ài Loan. Tuy nhiên, vi�c 
��a lao ��ng sang Malaixia gi�m sút h�n tr��c, do nm ngoái, m�t 
s
 công nhân xây d!ng ph�i v	 n��c tr��c th�i h�n do m�t vi�c và 
��n ��u nm nay phía Malaixia t�m d+ng ti�p nh�n lao ��ng n��c 
ngoài nói chung �$ l�p l�i k. c��ng trong vi�c ti�p nh�n và s� d�ng 
lao ��ng n��c ngoài làm vi�c t�i Malaixia. 
Ông Hòa kh/ng ��nh Malaixia v,n là th� tr��ng ti	m nng �
i v�i 

lao ��ng Vi�t Nam. Vi�c Malaixia ng+ng ti�p nh�n lao ��ng n��c 
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ngoài lúc này c'ng là th�i �i$m t
t �$ các doanh nghi�p Vi�t Nam làm 
t
t công tác �ào t�o, chu0n b� ngu)n lao ��ng, �$ khi b�n có nhu c�u là 
có th$ �áp �ng ��#c ngay. Tuy nhiên, Malaixia v,n ti�p nh�n nh�ng 
lao ��ng �ã có l�nh c�p visa, cho nên các doanh nghi�p v,n ti�p t�c ��a 
s
 lao ��ng có �i	u ki�n này �i làm vi�c. 
*�n nay �ã có h�n 52.000 tu nghi�p sinh Vi�t Nam �ang làm vi�c t�i 

Hàn Qu
c. *&c bi�t, có kho�ng 3.000 lao ��ng �ang làm vi�c theo 
Lu�t lao ��ng m�i c�a Hàn Qu
c. B� Lao ��ng, th��ng binh và xã h�i 
�ã l�p 10 tr��ng �ào t�o ti�ng Hàn và giáo d�c ��nh h��ng cho lao 
��ng tr��c khi sang làm vi�c t�i Hàn Qu
c. Th�i gian t�i, phía Hàn 
Qu
c s  giúp �� Vi�t Nam trong vi�c cung c�p giáo trình và giáo viên 
�ào t�o ti�ng Hàn c'ng nh� phong t�c t�p quán c�a Hàn Qu
c. 
Theo B� tr��ng B� Lao ��ng Hàn Qu
c Kim Dae-Hwan, d! ki�n 

trong t��ng lai, Hàn Qu
c s  xóa h/n ch� �� tu nghi�p sinh và thay th� 
hoàn toàn b(ng ch� �� c�p phép lao ��ng. Tr��c m"t phía Hàn Qu
c 
s  c�i ti�n ch� �� tu nghi�p sinh m�t cách minh b�ch và công khai h�n.  
C�c Qu�n lý lao ��ng ngoài n��c cho bi�t, nm 2004, t�i *ài Loan có 

trên trên 33.000 ng��i lao ��ng Vi�t Nam làm vi�c. Tuy nhiên, tình 
tr�ng lao ��ng b� h#p �)ng ra ngoài làm vi�c b�t h#p pháp ngày càng 
nhi	u, d,n t�i vi�c phía *ài Loan ng+ng ti�p nh�n lao ��ng Vi�t Nam. 
*$ kh"c ph�c tình tr�ng này, C�c �ã ��a ra m�t s
 gi�i pháp nh(m 
ch�n ch�nh công tác tuy$n ch�n, �ào t�o-giáo d�c ��nh h��ng, qu�n lý 
lao ��ng � n��c ngoài c�a các doanh nghi�p; �)ng th�i, cùng v�i Ban 
Qu�n lý lao ��ng Vi�t Nam t�i *ài B"c ph
i h#p v�i phía *ài Loan 
tìm ki�m, v�n ��ng �$ ��a s
 lao ��ng b�t h#p pháp này v	 n��c. 
Theo ông Hòa, �i	u b�c xúc nh�t hi�n nay là Vi�t Nam ch�a có ch� 

tài �� m�nh �$ h�n ch�, ti�n t�i ngn ch&n tình tr�ng lao ��ng b� h#p 
�)ng ra ngoài làm n, c� trú b�t h#p pháp � n��c ngoài. Vì v�y, ngay 
trong quý 1 này, C�c t�p trung nghiên c�u �$ trình Chính ph�, U. ban 
Th��ng v� Qu
c h�i ban hành m�t s
 quy ��nh v	 ch� tài �
i v�i lao 
��ng b� tr
n, t�o c� s� cho vi�c ban hành Lu�t xu�t kh0u lao ��ng vào 
cu
i nm 2005 ho&c ��u nm 2006. 
Nm ngoái, �ã có 67.447 lao ��ng Vi�t Nam làm vi�c � n��c ngoài 

và l�#ng ki	u h
i chuy$n v	 n��c ��t trên 1,5 t. USD./ 
Theo B� Ngo�i Giao Vi�t Nam  

 

HHHààànnn   QQQuuu


ccc:::   BBB���   ccchhh���   ������   lllaaaooo   ������nnnggg   tttuuu   nnnggghhhiii���ppp   sssiiinnnhhh   
Trong phiên h�p ngày 11/5, Chính ph� Hàn Qu
c kh/ng ��nh s  bãi 

b� ch� �� lao ��ng tu nghi�p sinh n��c ngoài, ti�n t�i ch� tuy$n lao 
��ng n��c ngoài theo h#p �)ng ký v�i các n��c, nh(m gi�m thi$u tình 
tr�ng lao ��ng b�t h#p pháp t�i Hàn Qu
c. 
M�t quan ch�c Hàn Qu
c cho bi�t n��c này s  không thay ��i k� 

ho�ch th!c thi m�t ch� �� tuy$n d�ng lao ��ng n��c ngoài.  
T�i phiên h�p, các B� tr��ng t�p trung th�o lu�n th�i h�n c'ng nh� 

các ph��ng án th!c hi�n c� th$. Các ý ki�n cho r(ng ch� �� lao ��ng tu 
nghi�p sinh, ��#c th!c hi�n t+ nm 1993, có nhi	u k  h� và không còn 
phù h#p v�i tình hình th!c t�i. Vi�c quy ��nh m�c l��ng th�p c�a ch� 
�� lao ��ng này c'ng là m�t trong nh�ng nguyên nhân khi�n tình tr�ng 
lao ��ng n��c ngoài b�t h#p pháp gia tng.  
Vi�t Nam là m�t trong 6 n��c tham gia ch��ng trình c�p phép lao 
��ng n��c ngoài c�a Hàn Qu
c, áp d�ng t+ tháng 8/2004. Ch� tiêu lao 
��ng Vi�t Nam nh�p c�nh Hàn Qu
c nm nay là 7.000 ng��i, g)m c� 

ch� tiêu nm 2004 ch�a s� d�ng h�t. Trong s
 các n��c, lao ��ng 
Vi�t Nam ��#c xem xét tuy$n d�ng cao nh�t, trên 4.000 lao ��ng. 
Theo c� quan ch�c nng, s
 lao ��ng Vi�t Nam b� h#p �)ng trong 
th�i gian qua gi�m �áng k$ nh� thu nh�p ��#c c�i thi�n cùng v�i các 
bi�n pháp ch� tài m�nh c�a nhà ch�c trách Hàn Qu
c �
i v�i �
i 
t�#ng vi ph�m th�a thu�n.              Theo Ng��i Lao ��ng 
 

 

<<Báo trong n��c>> 
  

♣♣♣♣ Hàn Qu�c s thi hành k�t h�p hai chính 
sách tu nghi�p sinh công nghi�p và ch� 
� 

c�p phép lao 
�ng. 
V+a qua, trong các ��ng phái � Hàn Qu
c �ã có ng��i ��a ra ch� 

tr��ng r(ng: �$ gi�i quy�t v�n �	 ng��i lao ��ng b�t h#p pháp thì 
ph�i thi hành k�t h#p gi�a hai chính sách hi�n hành nói trên và �&c 
bi�t ph�i t�n d�ng nh�ng ng��i lao ��ng là ng��i Trung Hàn ho&c 
Hàn ki	u. 

 T�i “H�i th�o v	 nguyên nhân và gi�i pháp c�a tình tr�ng ng��i 
n��c ngoài b�t h#p pháp” do ngh� viên *�ng Han Na Ra là Park Sun 
Cha ch� trì, ��#c t� ch�c sáng ngày 30 tháng 3 t�i Khu liên hi�p ch� 
xu�t công nghi�p Danchi Hàn Qu
c, tr� s� khu v!c phía tây, Kyong 
Ghi Do, thành ph
 An San, ông Seo Kyong Seok -ch� t�ch h�i nhân 
quy	n thu�c T�ng liên hi�p các t� ch�c tôn giáo ��o Kitô Hàn Qu
c, 
v�i bài phát bi$u m� ��u �ã nh�n m�nh ��n s! tính thi�t y�u ph�i thi 
hành k�t h#p hai chính sách tu nghi�p sinh công nghi�p và ch� �� c�p 
phép lao ��ng. 

 Ông Seo c'ng kh/ng ��nh r(ng: “Theo ch� �� tu nghi�p sinh, sau 
1 nm tu nghi�p thì tu nghi�p sinh có th$ làm ��#c làm vi�c 2 nm, 
�ây là quá trình làm n�y sinh ng��i b�t h#p pháp. V�n �	 này c'ng 
n�y sinh trong khi th!c hi�n ch� �� c�p phép tuy$n d�ng, do khâu 
xu�t- nh�p c�nh công nhân m�t cách b�t h#p lý. Do v�y, ph�i ch�n 
m�t trong 2 chính sách này và ti�n hành c�i cách ��i m�i �$ th!c hi�n 
nó m�t cách hi�u qu�. Ông Seo còn nói thêm “Ph�i cho phép ng��i 
Trung Qu
c, Nh�t B�n, cùng l"m thì là ng��i B"c Hàn ho&c ng��i 
Hàn � Trung Qu
c, và ng��i Hàn ki	u � các n��c khác v	 n��c và 
cho phép h� ��#c c� trú lâu dài.” “*$ gi�i quy�t v�n �	 ng��i b�t 
h#p pháp và cung c�p ngu)n nhân l!c cho các công ty v+a và nh� 
m�t cách hài hoà, c�n ph�i t�n d�ng tích c!c ngu)n nhân l!c 200 
nghìn ng��i Trung Hàn và nh�ng Hàn ki	u khác � n��c ngoài. 

 Ông Ko Hyon Ung, Tr��ng phòng di trú Seoul, thu�c Hi�p h�i di 
trú qu
c t� nói: “Vi�c nh�p kh0u lao ��ng n��c ngoài là do nhu c�u 
b� sung lao ��ng, tuy nhiên, trên th!c t�, không th$ gi�i quy�t v�n �	 
ng��i cu trú b�t h#p pháp b(ng truy quét và tr�c xu�t nh� v�y ��#c. 
Tuy v�y, chúng ta có th$ hoc t�p cách làm c�a các n��c châu Âu là 
qui ��nh th�i gian c� th$ kho�ng t+ 30 ��n 120 ngày �$ ng��i b�t h#p 
pháp t! nguy�n �ng kí v	 n��c.” 

 Giám ��c trung tâm ng��i lao ��ng n��c ngoài � An San, ông 
Park Cheon Un thì nói: “ Nguyên nhân c�a v�n �	 ng��i b�t h#p 
pháp n�y sinh t+ vi�c các ��i lý môi gi�i g�i ng��i � n��c ngoài m�t 
cách phi lý” trong khi �ó “dân s
 trong n��c �ang b� già �i, d!a vào t� 
l� sinh s�n có th$ d! �oán r(ng ��n nm 2050 Hàn Qu
c s  thi�u m�t 
tri�u lao ��ng, Do �ó, ngay t+ bây gi�, chúng ta ph�i có ch��ng trình 
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trung ho&c dài h�n �$ tuy$n d�ng và nh�p kh0u ngu)n nhân l!c n��c 
ngoài. 

 Ông Yoon Yeong Sun, chuyên trách v	 chính sách nhân l!c n��c 
ngoài thu�c B� lao ��ng phát bi$u: “Tháng 8 nm 2003, có 118.000 
ng��i ��#c h#p pháp hoá, ��n tháng 8 nm nay, s
 ng��i này �ã h�t 
h�n visa. Trong s
 này gi� s� có 50% s
 ng��i b�t h#p pháp � l�i thì 
chính ph� c�n ph�i có chính sách cho nh�ng ng��i này v	 n��c tình 
nguy�n và ��#c tr� l�i Hàn Qu
c trong m�t kho�ng th�i gian h�n ��nh 
t+ 1 nm(tr��c �ây) gi�m xu
ng còn 6 tháng. Ho&c là, c�p cho h� gi�y 
�ng kí tìm vi�c thông qua chính ph� c�a h� v.v. �ó có th$ là k� ho�ch 
tích c!c �$ lo�i b� nh�ng ng��i b�t h#p pháp. 

Ông Won Chong Thaek, th� kí kiêm chuyên viên th0m tra t� cách 
c� trú c�a B� t� pháp nói: *�n tháng 8 này, s
 công nhân di trú b�t h#p 
pháp s  tng lên 300 nghìn ng��i, �$ gi�m thi$u s
 này xu
ng còn 
kho�ng 16 nghìn B� t� pháp �ã có k� ho�ch ti�n hành lo�i b� các d�ch 
v� g�i ng��i trung gian phi lý và thành l�p ��i �i	u tra toàn b� các khâu 
tuy$n d�ng này. 

 Ông Cheong Dong Chang, tr��ng phòng qu�n lý C�c phát tri$n 
doanh nghi�p thu�c Liên hi�p các doanh nghi�p v+a và nh� cho bi�t: 
“*$ lo�i b� ��#c nh�ng d�ch v� trung gian tuy$n và g�i ng��i lao 
��ng phi lý thì chính ph� các n��c xu�t kh0u lao ��ng ph�i có k� 
ho�ch c� th$ �$ m�nh tay ki$m tra, phanh phui và �ình ch� ho�t ��ng 
xu�t kh0u lao ��ng �
i v�i các c� s� có vi ph�m.  

Theo ông Park Sun Cha, ng��i ch� trì h�i ngh�: “*$ �
i phó v�i tình 
tr�ng ng��i lao ��ng b�t h#p pháp tng cao h�n 300 nghìn ng��i, 
chúng tôi s  có chính sách m�i trên c� s� �i	u hành qu�n lý k�t h#p hai 
ch� �� tu nghi�p sinh và ch� �� c�p phép tuy$n d�ng.”(Theo báo Tin 
t�c liên h#p Hàn Qu
c s
 ra ngày 30 tháng 3 nm 2005) 

 
♣♣♣♣ Chính sách �u 
ãi ng��i Hàn ki�u s m� 

thêm ngu�n lao 
�ng. 
 
Ngày 14 tháng 3 v+a qua, 

t�i bu�i h�p báo v	 “Chính 
sách �u �ãi cho ng��i Hàn 
ki	u”, B� t� pháp cho bi�t h� 
�ang n� l!c �$ tìm các gi�i 
pháp thích h#p cho chính 
sách nhân l!c n��c ngoài, 
nh�t là hu. b� ch� �� tu 
nghi�p sinh và gi�i quy�t d�t 
�i$m v�n �	 ng��i b�t h#p 
pháp. 
 Theo B� t� pháp, n�i dung 

c�a m�t ph�n c�a chính sách 
�u �ãi �
i v�i ng��i Trung-Hàn và ng��i Hàn � khu v!c Liên Xô c' 
là k$ t+ ngày 21 tháng 3 ��n 31 tháng 8 s  cho phép nh�ng ng��i lao 
��ng Hàn ki	u h#p pháp v	 n��c và quay l�i làm vi�c trong vòng 6 
tháng, còn �
i v�i ng��i b�t h#p pháp thì th�i gian này s  là 1 nm, và 
��#c mi�n ti	n n�p ph�t. 
 Các ��i bi$u tham gia vào bu�i h�p báo �ã hoan nghênh chính ph� 
�ã h#p pháp hoá quy	n lao ��ng cho nh�ng ng��i Hàn ki	u, tuy nhiên 
�i	u này s  t�o nên s! phân bi�t �
i x� �
i v�i nh�ng ng��i lao ��ng 

n��c ngoài khác, do v�y, chính ph� c�n ph�i ban hành m�t chính 
sách h#p lý h�n �$ ��m b�o quy	n l#i lao ��ng chính �áng c�a ng��i 
lao ��ng n��c ngoài �ang sinh s
ng t�i Hàn Qu
c. 
 M&t khác, v� ki�n ch� �� tu nghi�p sinh công nghi�p vi ph�m hi�n 

pháp t+ tháng 8 nm ngoái nay �ã ��#c trình lên toà án và �ang trong 
th�i kì th� lý, nh�ng cho ��n nay, v,n không th�y chính ph� có quan 
tâm �&c bi�t gì ��n ch� �� tu nghi�p sinh này, Nh�ng ng��i tham gia 
cu�c h�p c'ng yêu c�u chính ph� ph�i ngay l�p t�c xoá b� ch� �� tu 
nghi�p sinh công nghi�p v
n b� xã h�i qu
c t� t
 cáo là “ch� �� nô l� 
hi�n ��i”. 
 Theo B� lao ��ng, s
 ng��i Hàn ki	u b�t h#p pháp tính ��n tháng 3 

nm 2005 là kho�ng 57000 ng��i, s
 ng��i ��n tháng 8 nm nay s  
h�t h�n visa lao ��ng là kho�ng 49.000 ng��i, t�ng c�ng là kho�ng 
106.000ng��i. Chính sách �u �ãi nói trên s  áp d�ng cho t�t c� nh�ng 
ng��i này. 

 
♣♣♣♣ Cái ch�t vì b�nh AIDS c�a công nhân 

n��c ngoài làm d� lu�n b� s�c. 
Hai n� công nhân Thái Lan s
ng trong khu v!c nhi	u ng��i lao 
��ng n��c ngoài � thành ph
 Kimpo, t�nh Kiêng Ghi ��#c xác nh�n 
là b� nhi�m b�nh AIDS qua ���ng tình d�c. M�t ng��i �ã ch�t và 
m�t ng��i �ang ��#c �i	u tr� cách ly. *&c bi�t, hai ng��i này �ã có 
quan h� tình d�c v�i r�t nhi	u ng��i lao ��ng n��c ngoài nên s
 
l�#ng ng��i b� nhi�m ch"c c'ng s  nhi	u h�n và �ang tr� thành m
i 
lo chung �
i v�i m�i ng��i. *i	u �áng lo ng�i h�n theo các c� quan 
h�u quan v	 b�o v� s�c kho% là h� không th$ ti�n hành xét nghi�m 
hay �i	u tra �$ bi�t c� th$ v	 nh�ng ng��i n��c ngoài và ng��i Hàn 
Qu
c b� nhi�m AIDS qua ���ng tình d�c, do �ó, s
 ng��i b� nhi�m 
s  tng lên hàng lo�t. 
 Theo m�c s� Lee Kyong Chae, giám �
c trung tâm ng��i lao ��ng 

n��c ngoài � Kim Pô, có m�t công nhân b�t h#p pháp Thái Lan tên 
là Ra Mang(tên gi�) 32 tu�i, vào làm vi�c cho m�t nhà máy ép nh!a 

� Kim Pô nm 2001 v�i t� cách là tu nghi�p sinh, 
�ã b� phát hi�n là nhi�m AIDS vào tháng 6 và 
ch�t vì b�nh này vào tháng 7 nm �ó. C'ng ��n 
Hàn Qu
c vùng Kim Pô làm vi�c t+ nm 2001, 
hi�n là công nhân b�t h#p pháp, ch� Pha Ra ng��i 
Thái(31 tu�i) ng��i Thái Lan b� phát hi�n là  
nhi�m AIDS vàotháng 3 v+a qua. Hi�n nay, ch� 
�ang ��#c �i	u tr� trung tâm b�o h� công nhân di 
trú b�t h#p pháp c�a S� di trú (thu�c B� t� pháp) 
 M�c s� này cho nói: ”Riêng tr��ng h#p c�a ch� 

Pha Ra, tôi bi�t có ít nh�t 5 ng��i �àn ông n��c 
ngoài �ã t+ng chung s
ng v�i ch� �y” “Trong s
 
ng��i lao ��ng n��c ngoài b�t h#p pháp có r�t 

nhi	u ng��i s
ng chung v�i nhau, m�t s
 ph� n� không có vi�c làm 
nên �ã hành ngh	 m�i dâm. Do �ó, vi�c �i	u tra v	 lây truy	n d�ch t� 
là c�n thi�t nh�ng S� di trú và Trung tâm ki$m soát d�ch b�nh nói 
r(ng c�n ph�i tr�c xu�t nh�ng ng��i b� lây nhi�m v	 n��c ngay l�p 
t�c. Phía S� di trú cho bi�t có r�t nhi	u tr��ng h#p tr��c khi sang Hàn 
thì không có b�nh, sau �ó, nhi�m AIDS r)i b� tr�c xu�t v	. Chúng tôi 
s  ti�p t�c h#p tác v�i trung tâm qu�n lý s�c kho% �$ gi�i quy�t t
t v�n 
�	 này”. 


