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Cu�i cùng thì Công �oàn c�a công nhân di trú �ã không ���c 

th�a nh�n t� cách h�p pháp. 
 Ngày 3 tháng 5 v�a qua, công nhân di trú � Seoul, Kyong ghi, 

Incheon �ã t�p h�p l	i �
 trình ��n xin thành l�p Công �oàn công 
nhân di trú � th� �ô, song ��n này �ã b� bác vào ngày mng 5 tháng 
6 v�i lý do r�ng ph�n l�n các thành viên c�a t� ch�c này ��u là 
ng��i lao ��ng b�t h�p pháp. �i�u này ch�c ch�n s� làm d�y lên 
làn sóng ph�n n� ph�n ��i c�a Công �oàn di trú, các t� ch�c liên 
quan ��n công nhân di trú và hai t� ch�c công �oàn l�n nh�t n��c. 

  
 T	i sao gi�y phép thành l�p l	i b� bác b�? 
 Lý do chính mà B� lao ��ng �ã bác b� ��n xin thành l�p t� 

ch�c công �oàn di trú �ó là �	i b� ph�n thành viên c�a t� ch�c này 
là công nhân di trú b�t h�p pháp. Theo B� lao ��ng, nh�ng ng��i 
b�t h�p pháp không ���c phép làm vi�c,  không có quy�n �òi l	i 
ti�n l��ng ho c ti�n b�o hi
m tai n	n công nghi�p �ã phát sinh 
trong quá kh�, do �ó, h! không có quy�n tr� thành thành viên c�a 
Công �oàn di trú - m�t t� ch�c mà các thành viên có quy�n �òi h�i 
duy trì và c�i thi�n các �i�u ki�n lao ��ng cho t��ng lai và h! ���c 
lu�t pháp ��m b�o 3 quy�n l�i c� b�n(�i�u 4 kho�n 2 Lu�t lao 
��ng),  

Lý do mà B� lao ��ng ��a ra phán quy�t này là vi�c thành l�p 
nên công �oàn công nhân di trú không ph�i nh�m m"c �ích b�o v� 
quy�n l�i c�a công nhân mà là nh�m c�i thi�n và duy trì môi các 

�i�u ki�n lao ��ng cho công nhân b�t h�p pháp. Theo kho�n 2 
�i�u 4 c�a lu�t lao ��ng thì công �oàn là t� ch�c ho c liên hi�p các 
t� ch�c mà công nhân có th
 tham gia m�t cách tình nguy�n 
nh�m c�i thi�n �i�u ki�n kinh t�, ��a v� xã h�i và môi tr��ng làm 
vi�c c�a mình. 

 B� lao ��ng c#ng nh�n m	nh thêm:“Toà án t�i cao �ã phán 
r�ng: nh�ng ng��i làm vi�c m�t cách b�t h�p pháp thì h�p �ng 
lao ��ng c#ng s� có th
 b� hu$ b�, ng��i lao ��ng b�t h�p pháp 
không có quy�n yêu c�u �òi phía nhà máy ph�i thi hành các �i�u 
ghi trong h�p �ng lao ��ng(theo phán quy�t c�a toà ngày 15 
tháng 9 n%m 1995, s� 94, 12067), ng��i lao ��ng b�t h�p pháp 
c#ng không có 3 quy�n l�i c� b�n nh� công nhân bình th��ng. & 
các n��c khác, ng��i lao ��ng b�t h�p pháp có th
 ���c ��m b�o 
v� ti�n l��ng và các quy�n l�i phát sinh trong quá kh�c khi còn 
h�p pháp, m�t khi �ã là ng��i lao ��ng b�t h�p pháp thì h! v�n 
không ���c ��m b�o các quy�n lao ��ng c� b�n. 

 B� lao ��ng nói thêm: “Lu�t lao ��ng ch� tr��ng �
 ��m b�o 
các quy�n lao ��ng c� b�n, c�n có s' quan tâm và h( tr� c�a nhà 
n��c, tuy nhiên, m�t khi ng��i lao ��ng c� trú và lao ��ng b�t 
h�p pháp thì nhà n��c không th
 giúp ���c �i�u gì �
 ��m b�o 
l�i ích c�a h! c�. 
   Ngày 22 tháng tr��c, t	i thánh ���ng Myong Dong, công 
nhân di trú �ã h!p �
 b�u ra ch� tích công �oàn và ch�ng �àn áp 
công nhân di trú.                    Nh� �t báot tin t�c lao ��ng
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VVV���   tttìììnnnhhh   hhhìììnnnhhh   ppphhhnnn   			���iii   ccchhh���nnnggg   lll���iii   cccôôônnnggg   
			oooààànnn   dddiii   tttrrrúúú   

Theo Jeong Won-kyung, ch� t�ch công �oàn di trú, “chính ph� 
�ang làm ng� m�t s' th�t r�ng h�u h�t các thành viên c�a công 
�oàn di trú ��u �ã lao ��ng � Hàn Qu�c h�n 10 n%m ri. Chúng tôi 
s�p ki�n v" này ra toà án vì s' phán quy�t c�a B� lao ��ng là sai. 
Không c�n ngh) ��n ��n xin thành l�p, chúng tôi �ã có k� ho	ch 
cho các ��n v� � t�ng ��a ph��ng ��u tranh ��n cùng �
 �òi cho 
���c nh�ng quy�n l�i c� b�n c�a ng��i lao ��ng. 

 Ông Woo Sam-yeol, ch� t�ch u$ ban liên hi�p công nhân di trú 
Hàn Qu�c (vi�t t�t làJCMK), phê phán r�ng “ Toà án t�i cao �ã bi�t 
rõ v� th� c�a ng��i lao ��ng b�t h�p pháp, cho nên vi�c h! thành 
l�p công �oàn di trú là �i�u h�t s�c t' nhiên, �ó là quy�n l�i c� b�n 
c�a h!. Tôi th�t l�y làm ti�c vì phán quy�t c�a toà “. Ông Woo c#ng 
nói thêm “ Chúng tôi s� t�p h�p công nhân di trú v�i các �oàn th
 
nhân dân �
 công khai vi�c này và yêu c�u chính ph� công nh�n 
vi�c thành l�p t� ch�c công �oàn di trú, �ng th�i, yêu c�u chính 
ph� ban hành nh�ng chính sách thích h�p �
 ��m b�o nhân quy�n 
cho h!.  

 Cùng v�i Liên �oàn lao ��ng Hàn Qu�c, Liên hi�p công �oàn, 
Tham �oàn liên ��i, Công �oàn n� Hàn Qu�c, T� ch�c ho	t ��ng 
nhân quy�n v.v. công �oàn nhân di trú �ã tham gia cu�c h!p báo 
lúc 7 gi� ngày 10 tháng 6 tr��c c�ng nhà th� Myongdong. H! s� 
c* �	i di�n c�a các �oàn th
 này di+n thuy�t �
 ch�ng l	i vi�c �àn 
áp công �oàn c�a công nhân di trú, ch�ng b�t b� và truy quét c�,ng 
ch�. 

 Các chuyên gia, h!c gi� nh� lu�t s�, th-m phán, công t�, bi 
th-m c#ng r�t ph�n ��i quy�t ��nh l�n này c�a toà án. Các lu�t s� 
��ng dân ch� xã h�i kh.ng ��nh “Toà án t�i cao �ã xem nh�ng 
ng��i c� trú b�t h�p pháp và ng��i n��c ngoài nh� là công nhân 
v�y. Th�t ra, h! ch/ ph�i ch�u các hình ph	t theo qui ��nh c�a Lu�t 
qu�n lý xu�t nh�p c�nh mà thôi, c� nh�ng ng��i c� trú b�t h�p 
pháp l�n ng��i n��c ngoài ��u ph�i ���c pháp lu�t b�o v� cho ��n 
khi h�p �ng lao ��ng c�a h�t h	n.  

 Giáo s� khoa Lu�t Kang Seong Dea, tr��ng �H Han Yang 
ch/  trích r�ng “Vi�c c� trú b�t h�p pháp là v�n �� c�a Lu�t qu�n 
lý xu�t nh�p c�nh, ch.ng l� vì �i�u này mà h! m�t �i ba quy�n l�i 
c� b�n c�a ng��i lao ��ng.”  C#ng theo m�t giáo s� khoa Lu�t 
tr��ng �H Han Lim, là Kim Chae Hun: “ cho dù h! là ng��i c� 
trú b�t h�p pháp, h! ph�i ���c th�a nh�n quy�n lao ��ng cho ��n 
khi h�p �ng lao ��ng c�a h! h�t h	n ho c h! b� truy quét và tr"c 
xu�t.  
 Dù công nhân di trú b�t h�p pháp có ���c gia nh�p thành thành 

viên c�a công �oàn di trú hay không và cho dù các ý ki�n trái 
ng��c nhau, th�m chí ki�n nhau ra toà án dân s' �i ch%ng n�a thì 
nh�ng cu�c tranh cãi n�y l*a nh� th� này s� làm cho tình hình càng 
thêm x�u �i. 

Stop Crackdown!! 
Legalize Undocumented Workers!!! 

 

<<Báo trong n��c>> 
BBB���   lllaaaooo   			���nnnggg   qqquuuyyy���ttt   			���nnnhhh   			ìììnnnhhh   ccchhh���   tttuuuyyy���nnn   

ddd���nnnggg   lllaaaooo   			���nnnggg   ttt���   IIInnn			ôôônnnêêêxxxiiiaaa   
 
_Tuy�n lao ��ng phi lý nên ��n th�i h�n c�ng không g�i �	
c 

lao ��ng sang gây t�n th�t ln cho các doanh nghi�p trong n	c_ 
 K
 t� tháng này, B� lao ��ng quy�t ��nh �ình ch/ vi�c tuy
n 

d"ng thêm công nhân m�i t� In�ônêxia.  
 �ây là hình ph	t cho In�ônêxia vì k
 t� tháng 3 ��n nay, phía 

In�ônêxia dù �ã ���c chính ph� Hàn c�p visa và h�a s� g*i h�n 
500 lao ��ng sang Hàn Qu�c nh�ng sau 3 tháng, h! v�n ch�a 
th'c hi�n ���c.  

 Thông th��ng, trong vòng 1 tháng k
 t� khi ���c c�p visa, 
công nhân di trú s� có th
 sang Hàn Qu�c, nh�ng ��i v�i phía 
In�ônêxia thì ph�i m�t t� 50 ��n 60 ngày m�i ��n ���c các công 
ty Hàn Qu�c.  

 Nh�ng công nhân In�ônêxia làm vi�c � Hàn Qu�c quá th�i 
h	n, khi v� n��c tình nguy�n ��u ���c c�p gi�y cho phép nh�p 
c�nh tr� l	i nh�ng khi v� In�ônêxia thì l	i không ���c phép �%ng 
kí tr� l	i Hàn Qu�c, do �ó nh�ng ng��i �ã v� n��c thì r�t khó 
sang l	i và h! phàn nàn r�t nhi�u v� v�n �� này. 

 Vì th�, các công ty v�a và nh� Hàn Qu�c mu�n �%ng kí tuy
n 
d"ng l	i công nhân In�ônêxia nh�ng ��n th�i h	n v�n không 
nh�n ���c công nhân do �ó, h! g p r�t nhi�u khó kh%n. �i�u này 
c#ng  chính ph� mu�n c�t gi�m b�t s� ng��i b�t h�p pháp 
In�ônêxia 

 B� lao ��ng c#ng ý th�c ���c r�ng s' vi�c tr� nên r�c r�i th� 
này là do nh�ng k0 ��ng trung gian phía In�ônêxia �ã tuy
n d"ng 
công nhân m�t cách phi lý, nên �ã yêu c�u chính ph� In�ônêxia 
ngay l�p t�c ch�n ch/nh l	i tình hình này. 

 Phia chính ph� In�ônêxia �ã cho phép công nhân b�t h�p 
pháp v� n��c tình nguy�n ���c �%ng kí tr� l	i Hàn Qu�c song, 
v�n ch�a có d�u hi�u gì cho th�y h! s� có th
 g*i công nhân sang 
Hàn Qu�c theo �úng ti�n ��. Ông Yi Chae pil, nhân viên phòng 
chính sách tuy
n d"ng � B� lao ��ng nói “ Quy�t ��nh �ình ch/ 
này s� ti�p t"c cho ��n khi nào chúng tôi xác nh�n ���c r�ng t�t 
c� nh�ng yêu c�u c�a chúng tôi v� th� t"c g*i lao ��ng xu�t kh-u 
���c ti�n hành m�t cách bình th��ng” và “ nh�ng ch� doanh 
nghi�p mu�n tuy
n d"ng công nhân In�ônêxia có th
 tuy
n d"ng 
nh�ng công nhân c�a các n��c khác �
 gi�m thi
u thi�t h	i do 
thi�u ngun nhân l'c.”  

<Theo báo Tin t�c t�ng h
p Seoul – Han Sung Hô> 
 

CCCóóó   555222%%%   cccôôônnnggg   nnnhhhââânnn   dddiii   tttrrrúúú   lllààà   
   nnnggg������iii   bbb���ttt   hhh���ppp   ppphhháááppp   

 
 S� ng��i lao ��ng b�t h�p pháp �ã v��t lên quá 50% trong 

t�ng s� ng��i lao ��ng n��c ngoài. C%n c� vào s� li�u th�ng kê 
cu�i tháng 4 n%m nay, B� lao ��ng và B� t� pháp cho bi�t trong 
s� kho�ng 378 nghìn công nhân n��c ngoài có kho�ng 179 nghìn 
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công nhân(74,4%) là h�p pháp và kho�ng 199% là công nhân b�t 
h�p pháp(52,6%). N%m ngoái, trong s� 421nghìn công nhân b�t 
h�p pháp có 188 nghìn ng��i �ã �%ng kí v� n��c tình 
nguy�n(chi�m 44,7%). Tuy v�y, ��n nay, s� công nhân b�t h�p 
pháp �ã v��t quá s� ng��i h�p pháp. 

 Dù chính ph� �ã truy quét 
r�t ráo ri�t và cho ��n h�t tháng 
5 v�a qua �ã có h�n 46 nghìn 
công nhân k
 c� ng��i lao ��ng 
Trung –Hàn �ã tình nguy�n v� 
n��c nh�ng s� công nhân b�t 
h�p pháp v�n không ng�ng 
t%ng lên. Ph�n l�n công nhân di 
trú r�t ng	i v� n��c vì sau khi 
v� s� khó tr� l	i Hàn Qu�c. 
M�t nhân viên c�a B� t� pháp 

nói r�ng s�p t�i, các c� quan h�u quan s� kh-n tr��ng t� ch�c 
nh�ng ��i truy quét và chia ra t�ng khu � c bi�t trên toàn qu�c, 
�ng th�i h! s� làm m	nh tay ��i v�i các ch� công ty có tuy
n 
d"ng ng��i b�t h�p pháp. H! c#ng s� t%ng c��ng ch�ng các ���ng 
dây ��a ng��i vào Hàn Qu�c b�t h�p pháp �
 gi�m thi
u s� công 
nhân b�t h�p pháp hi�n nay. 

  
CCChhhííínnnhhh   ppphhh���   tttíííccchhh   ccc���ccc   kkkhhhooo   sssáááttt   			���   sssáááttt   cccáááccc   ccc���   

sss���   nnnhhh���ppp   kkkhhh���uuu   lllaaaooo   			���nnnggg   nnn������ccc   nnngggoooàààiii   ttthhhààànnnhhh   
mmm���ttt   ttt���   ccchhh���ccc   ttthhh���nnnggg   nnnhhh���ttt...   

 
Chính ph� �ang kh�o sát �
 sát nh�p các phòng tuy
n d"ng 

ngun nhân l'c n��c ngoài � các t� ch�c nh�: Liên hi�p các doanh 
nghi�p v�a và nh� Hàn Qu�c(KFSMB), Hi�p h�i nông nghi�p, 
Hi�p h�i ng� nghi�p, Hi�p h�i xây d'ng Hàn Qu�c và S� phát 
tri
n ngun nhân l'c Hàn Qu�c(HRDSK) thành m�t t� ch�c tuy
n 
d"ng lao ��ng n��c ngoài th�ng nh�t. 
��ng thái này cho th�y chính ph� Hàn Qu�c �ang c� g�ng 

th�ng nh�t các c� s� tuy
n d"ng ng��i lao ��ng n��c ngoài thành 
m�t t� ch�c ��n nh�t sau khi tuyên b� hu$ b� ch� �� tu nghi�p sinh 
và áp d"ng chính sách c�p phép lao ��ng song song t� tháng 8 n%m 
ngoái. 

 Theo ông Hong Cheong Woo, cán b� phòng tuy
n d"ng 
ngun nhân l'c n��c ngoài: “B� tr��ng B� lao ��ng v�n còn �ang 
tranh cãi xem có nên � t phòng �	i di�n c�a chính sách c�p phép 
lao ��ng t	i c� quan th�ng nh�t này hay s� � t riêng” “Trong vòng 
tháng này, b� s� có báo cáo c" th
 g*i lên qu�c h�i”. 

Cu�c tranh cãi này v�n ch�a ��n hi ngã ng# nên ch�a th
 bi�t là 
b� s� thành l�p m�t t� ch�c th�ng nh�t �	i �i�n cho HRDSK ho c 
s� ch/ v�n hành v�i 4 trung tâm �	i di�n c�a ch� �� tu nghi�p sinh 
nh�ng ���c �u �ãi m�t s� quy�n h	n � c bi�t, bao gm c� KFSB. 

 Theo các lu�t liên quan ��n chính sách c�p phép lao ��ng, ch/ 
có nh�ng t� ch�c ho c �oàn th
 phi l�i nhu�n ���c b� tr��ng B� 
lao ��ng ch/ ��nh m�i có t� cách pháp nhân �	i di�n nh�p kh-u lao 
��ng n��c ngoài.  

 Hi�n t	i, 4 c� s� �	i di�n qu�n lý ch� �� tu nghi�p sinh v�n 
���c duy trì dù ch� �� tu nghi�p sinh �ã bãi b�. 

 � c bi�t, ngay t� th�i kì ��u áp d"ng ch� �� c�p phép lao 
��ng, Hi�p h�i các doanh nghi�p v�a và nh� Hàn Qu�c �ã ph�n 
��i và cho r�ng “�ây là ch� �� ng� �ãi ng��c vì ngay c� công 
nhân không chính th�c trong n��c c#ng không ���c h��ng 
nh�ng ch� �� nh� v�y” “theo ch� �� c�p phép lao ��ng, ng��i 
lao ��ng n��c ngoài ���c ��m b�o 3 quy�n c� b�n do �ó, chi phí 
mà các doanh nghi�p ph�i tr� l�n h�n r�t nhi�u so v�i ch� �� tu 
nghi�p sinh”.  

 Ông Han Sang Do, ch� t�ch Hi�p h�i b�o v� l�i ích c�a nh�ng 
công ty v�a và nh� có tuy
n d"ng tu nghi�p sinh c#ng nói r�ng 
chúng tôi �ang chu-n b� �
 kh�i ki�n ch� �� c�p phép lao ��ng vì 
�ã vi ph	m hi�n pháp, song vi�c h�p nh�t thành m�t c� s� qu�n lý 
ng��i n��c ngoài c�a chính ph� l�n này s� càng làm cho ch� �� 
c�p phép tuy
n d"ng càng thêm h(n lo	n h�n. 

 Trên th'c t�, g�n �ây, m�t nhà t� vân pháp lu�t cho Hi�p h�i 
b�o v� l�i ích c�a các công ty v�a và nh� Hàn Qu�c kh.ng ��nh: 
“ Ch� �� c�p phép lao ��ng �ang di ng��c l	i c� ch� kinh t� th� 
tr��ng vì chính sách này không cho phép công nhân lao ��ng 
n��c ngoài ���c tho� thu�n ti�n l��ng t' do.” “do �ó, h! s� 
không có cách nào khác là ph�n ��i l	i chính sách trên c�a chính 
ph�.” 

 M t khác, m�t s� chuyên gia lo l�ng r�ng n�u t�p trung công 
vi�c tuy
n d"ng tu nghi�p sinh tr��c �ây c�a Hi�p h�i các công ty 
v�a và nh�, Hi�p h�i nông nghi�p, Hi�p h�i thu$ s�n, Hi�p h�i 
xây d'ng v.v.v vào m�t c� quan duy nh�t thì l��ng công vi�c s� 
quá t�i.  

 
HHH���   ttthhh���nnnggg   tttuuu   nnnggghhhiii���ppp   sssiiinnnhhh   sss���   			������ccc   bbbãããiii   bbb���   

hhh���nnn   vvvàààooo   nnn���mmm   222000000777   
 
 D' ki�n r�ng ��n n%m 2007, chính ph� s� ch/ thi hành m�t 

ch� �� c�p phép lao ��ng ��i v�i ng��i lao ��ng n��c ngoài mà 
thôi. H� th�ng ch� �� hi�n hành cho phép các doanh nghi�p có 
th
 t' do l'a ch!n tu nghi�p sinh ho c công nhân lao ��ng theo 
ch� �� c�p phép lao ��ng. C#ng chính vì v�y, phía doanh nghi�p 
�ang ca thán vì c%ng th.ng �ang gia t%ng gi�a ng��i lao ��ng và 
các nhà qu�n lý c#ng nh� nh�ng khó kh%n vì giá thành lao ��ng 
��t �� h�n. Theo các công ty v�a và nh� Hàn Qu�c thì vi�c ��a 
ch� �� c�p phép lao ��ng thay th� cho ch� �� tu nghi�p sinh(thi 
hành t� n%m 1993) s� làm cho th� tr��ng lao ��ng thêm r�i lo	n. 
H�n n�a, các ch� doanh nghi�p c#ng ph�i gánh thêm nhi�u trách 
nhi�m khi tuy
n d"ng công nhân di trú vì theo ch� �� c�p phép 
lao ��ng ch� s� ph�i mua 4 lo	i b�o hi
m cho công nhân nh�: b�o 
hi
m ti�n l��ng h�u qu�c gia, b�o hi
m y t�, b�o hi
m th�t nghi�p, 
b�o hi
m tai n	n công nghi�p v.v.v và ph�i ��m b�o cho công 
nhân di trú 3 quy�n c� b�n c�a ng��i lao ��ng(quy�n thành l�p t� 
ch�c, quy�n tho� thu�n t�p th
, quy�n hành ��ng t�p th
).  

 Vì th�, ngày 30 tháng 6, Hi�p h�i các công ty v�a và nh� Hàn 
Qu�c �ã �� trình chính ph� các gi�i pháp t	m th�i nh� sau: 
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1 Gia h	n th�i h	n t�p s' c�a công nhân n��c ngoài thêm 6 
tháng.  
1 Trong 3 quy�n c� b�n c�a công nhân, hãy c�m quy�n hành 

��ng t�p th
 ��i v�i công nhân n��c ngoài.  
1 ��i v�i nh�ng nhà máy v�a và nh� có t�ng s� công nhân 

d��i 50 ng��i thì hãy n�i r�ng kh� n%ng tuy
n d"ng ng��i n��c 
ngoài t�i �a lên 15 ng��i..  

Tuy nhiên, theo các �i�u lu�t tuy
n d"ng công nhân di trú ���c 
qu�c h�i thông qua vào tháng 4 v�a qua thì th�i gian tuy
n d"ng l	i 
nh�ng công nhân n��c ngoài �ã gi�m t� 1 n%m xu�ng còn 6 tháng. 

 
VVV���   ppphhh���ttt   			   uuu   tttiiiêêênnn   			���iii   vvv���iii   cccôôônnnggg   nnnhhhââânnn   

kkkhhhôôônnnggg   			���iii   mmm!!!   bbbooo   hhhiii���mmm   
 

 V%n phòng B� lao ��ng � khu v'c Kyungin l�n ��u tiên quy�t 
��nh x* ph	t nh�ng công nhân không ��i m# b�o hi
m. B� lao 
��ng c#ng cho bi�t ngày 6 tháng 6 qua, b� c#ng �ã x* ph	t 3 công 
nhân xây d'ng � Incheon m(i ng��i 50 nghìn won vì không ��i 
m# b�o hi
m. �áng chú ý là v" này x�y ra khi ch� công trình tr'c 
ti�p yêu c�u công nhân ��i m# b�o hi
m nh�ng h! t� ch�i không 
ch�u tuân th� lu�t an toàn lao ��ng công nghi�p. 

 �
 �� phòng tai n	n x�y ra � các công tr��ng , b�t ��u t� tháng 
này, B� lao ��ng quy�t ��nh áp d"ng hình ph	t 50 nghìn won ��i 
v�i m(i công nhân không s* d"ng � b�o h� lao ��ng khi làm vi�c 
� các công tr��ng xây d'ng. Ngoài ra, n�u ch� công trình không 
cung c�p �� các trang thi�t b� an toàn lao ��ng cho công nhân thì h! 
s� b� ph	t tù ít nh�t là 5 n%m ho c b� ph	t ti�n ít nh�t là 50 tri�u won. 
 
♦ T� v�n ♦ 

LLLàààmmm   sssaaaooo   nnnhhh���nnn   			������ccc   tttiii���nnn   			"""ttt   ccc###ccc   ttthhhuuuêêê   nnnhhhààà   
  
H�i : Tôi là Gemma ng��i Philippin. Tôi �ã kí h�p �ng thuê 

nhà v�i s� ti�n � t c!c là 5 tri�u won, s� ti�n ph�i tr� m(i tháng là 
150 nghìn won. Vì lý do cá nhân, tôi �ã ph�i chuy
n �i n�i khác 
tr��c khi h�p �ng h�t h	n 2 tháng. Tôi �ã tho� thu�n v�i ch� nhà, 
vì tôi vi ph	m h�p �ng nên tôi �ng ý tr� n�t hai tháng ti�n thuê 
nhà còn l	i �
 hoàn thành n�t h�p �ng m�t n%m. Tôi ngh) r�ng 
n�u làm v�y, tôi s� có th
 chuy
n �i ngay l�p t�c, tuy nhiên, ch� nhà 

nói r�ng ông �y ph�i tìm ���c ng��i thuê khác thì m�i tr� ti�n � t 
c!c l	i cho tôi, và tôi ph�i ch�. ��n nay, m�t n%m �ã trôi qua, ch� 
nhà th�m chí còn tránh không nghe �i�n tho	i c�a tôi. Tôi ph�i 
làm sao �
 l�y l	i ���c s� ti�n �ó? 

 
�áp : N�u b	n mu�n �òi l	i s� ti�n � t c!c �ó, b	n ph�i làm 

��n ki�n ra toà án. Tr��c h�t, b	n nên vi�t th� cho ch� nhà v�i n�i 
dung sau: 

- Ông v�n ch�a tr� cho tôi s� ti�n � t c!c thuê nhà.  
- �òi l	i s� ti�n � t c!c trong m�t kho�ng th�i gian nh�t ��nh, 

cho th�i h	n kho�ng m�t tu�n.  
- N�u ông/ bà không tr� thì tôi s� ki�n ông bà ra toà.  

B	n �em b�c th� �ó ��n b�u �i�n xin ���c b�o ch�ng n�i 
dung và g*i cho ch� nhà b�ng th� b�o ��m qua ���ng b�u �i�n. 
Sau �ó, n�u ch� nhà v�n không ch�u tr� ti�n thì b�c th� này s� là 
b�ng ch�ng r�t h�u hi�u khi b	n �âm ��n ki�n vì n�i dung c�a nó 
�ã ���c b�u �i�n b�o ch�ng. 

 Khi b	n làm th� t"c ki�n, b	n ph�i chu-n b� b�ng ch�ng, ví d" 
nh�: h�p �ng thuê nhà, N�u b	n d' �oán tr��c ���c r�ng ch� 
nhà s� bán � �	c trong nhà �i thì b	n có th
 n�p ��n xin gi� l	i tài 
s�n c�a h!, vì n�u nh� sau khi b	n th�ng ki�n mà ch� nhà không 
có ti�n tr� thì b	n có th
 l�y l	i ���c ti�n khi bán ��u giá c�,ng 
ch� các � �	c �ó.  

 Quá trình theo ki�n c#ng không ��n gi�n. Thông th��ng, 
ng��i Hàn Qu�c s� nh� m�t chuyên gia t� v�n nh�ng v�i công 
nhân di trú thì s� khó kh%n h�n. Tr��c khi gi�i quy�t nh�ng v�n 
�� t��ng t' nh� th� này, b	n nên tìm ��n các trung tâm h( tr�, t� 
v�n cho công nhân di trú trong khu v'c c�a mình �
 ���c ch/ d�n 
các b��c c�n thi�t. 

 

   

BBB���nnnhhh   vvviii���nnn   “““BBBuuusssaaannn   UUUyyyssseeennnggg   PPPyyyôôônnnggg   UUUôôônnn”””   
Mòi các b	n ��n b�nh vi�n ch�ng tôi. 
N�u b	n b� �au �m, mòi b	n ��n b�nh vi�n ch�ng tôi 

ch#’a tr�. B�nh vi�n ch�ng tôi có ��i ng# bác s) gi�i, dày d   nnn   
kkkiiinnnhhh   nnnggghhhiii�m trong l)nh v'c y khoa hi�n d	i và ch#’a b�nh 
theo ph� �ng pháp c� truy�n. ��n v�i ch�ng tôi b	n s� hài 
long v� cách t� ch�’c và thái ��i ng# nhân viên. 
�   ccc   bbbiii�t h�n n#’a s� có ng ng��i phiêêênnn   ddd�ch cho các b	n. 
Gi� làm vi�c : 8:30~17:30 
Xe c�p c �’u : 011 859 7598(làm vi�c 24/24) 
�i�n tho	i lien   lll	c : 051 600 7791, 019 558 6051, 016 234 

2592(8:30~17:30) 


