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HHHãããyyy   lllàààmmm   rrrõõõ   lllýýý   dddooo   tttrrrụụụccc   xxxuuuấấấttt   nnngggưưườờờiii      
bbbấấấttt   hhhợợợppp   ppphhháááppp 

 
 

Ngày 9 tháng 7 vừa qua, chủ tịch Uỷ ban nhân quyền quốc gia 
Cho Young Hoang) đã yêu cầu bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày rõ 
những căn cứ pháp lý của việc trục xuất người nước ngoài cư trú 
bất hợp pháp và yêu cầu Bộ tư pháp phải sửa đổi những pháp lệnh 
có liên quan đến vấn đề này. 

Uỷ ban này cho biết: “Luật quản lý xuất nhập cảnh cho phép 
nhân viên của Sở di trú điều tra, bảo vệ và trục xuất cưỡng chế 
những người vi phạm các điều khoản đã qui định, tuy nhiên, luật 
pháp không cho phép họ có quyền truy quét và dẫn độ đến sở cảnh 
sát.” “Có khi nhân viên sở di trú tiến hành truy quét mà không có 
lệnh khám xét hay bảo hộ gì nên đã xảy ra nhiều trường hợp bị xâm 
phạm nhân quyền.  

Cụ thể là ngày mồng một tháng 7 vừa qua, 62 công nhân nước 
ngoài tập trung biểu tình trước cổng sứ quán Bangladesh bị cảnh sát 
bao vây và một số người trong số đó đã bị nhân viên Sở di trú trục 
xuất cưỡng chế. 

Uỷ ban nhân quyền quốc gia cũng khẳng định rằng: “ Cần phải 
làm rõ các khái niệm “ bảo hộ” và truy quét, quyền dẫn độ, các điều 
kiện, thủ tục v.v.và phải qui định lại cho thật rõ ràng, nghiêm chỉnh.” 
“Riêng về các biện pháp hạn chế tự do thân thể của bị can cũng như 
việc dẫn độ và bảo vệ khẩn cấp v.v.là các biện pháp của bộ luật hình  

 
 

 
sự chỉ áp dụng đối với tội phạm mà thôi, cho nên, đó là lý do vì 

sao chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách phải sử đổi bộ luật này.” 
 Bộ tư pháp thì phản bác lại rằng “ có nhiều khoản trong Luật 

xuất nhập cảnh đã giải thích rõ lý do truy quét người cư trú bất hợp 
pháp. Ở nhiều nước trên thế giới, khi tiến hành truy quét, nhân 
viên cũng không cần phải có lệnh truy quét hay bảo đảm gì cả.” 

 Theo bảo 한겨레(http://www.hani.co.kr)  
 

NNNếếếuuu   kkkhhhôôônnnggg   tttrrrảảả   tttiiiềềềnnn   tttrrrợợợ   cccấấấppp   ttthhhôôôiii   vvviiiệệệccc   đđđúúúnnnggg   
hhhạạạnnn   ttthhhììì   sssẽẽẽ   bbbịịị   tttííínnnhhh   lllãããiii   222000%%%   

 
 Bắt đầu từ mồng một tháng 8 nếu giám đốc nhà máy không 

trả lương hay tiền trợ cấp thôi việc đúng hạn thì sẽ phải trả thêm 
tiền lãi suất 20%/1 năm. 

Theo Bộ lao động, khi công nhân thôi việc hoặc tử nạn, nếu 
chủ không thanh toán số tiền phải trả trong vòng 2 tuần thì sẽ bị 
tính cộng thêm một khoản lãi tức là 20%/năm. Nội dung này đã 
được ghi vào Luật lao động tiêu chuẩn vào ngày 20 tháng 7 và sẽ 
có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2005. 

Một bộ phận hành chính cũng được thiết lập để hỗ trợ miễn phí 
giúp công nhân đòi lại tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc cũng như 
tiễn lãi tức sinh thêm. 

Ngoài ra, Bộ lao động cho biết “Trong trường hợp công nhân 
không muốn chủ phải chịu hình phạt thì chúng tôi sẽ thuyết phục 
các chủ công ty giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn. Tuy nhiên, 
chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những chủ 
công ty thường xuyên cố ý nợ lương của công nhân.” 

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 
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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 



Số 56 AWN Phụ trương báo Việt Nam      Ngày 13 tháng 8 năm 2005 
 

 Theo [CBS 2005-6-20]  
 

KKKểểể   tttừừừ   ttthhhááánnnggg   777   BBBộộộ   lllaaaooo   đđđộộộnnnggg   sssẽẽẽ   ttthhhiii   hhhààànnnhhh   dddịịịccchhh   
vvvụụụ   đđđòòòiii   lllưưươơơnnnggg   mmmiiiễễễnnn   ppphhhííí   ccchhhooo   cccôôônnnggg   nnnhhhââânnn   

 
 Dịch vụ đòi lương miễn phí cho các công nhân bị nợ lương đã 

bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 7. Đối tượng được giúp đỡ là tất 
cả các công nhân bị nợ lương, kể cả công nhân nước ngoài. Các vụ 
việc mà văn phòng này giải quyế bao gồm các trường hợp: kiện 
dân sự liên quan đến nợ lương’ các vụ kiện ở toà sơ thẩm; các biện 
pháp phòng giữ; các vụ việc cưỡng chế thi hành v.v.v 

 Khi dịch vụ này đi vào hoạt động, dự tính mỗi năm họ sẽ giúp 
khoàng 66.000 công nhân đòi lại số tiền là khoảng 3,2 tỉ won. Bộ 
lao động cho biết bộ này đã trình quốc hội dự luật quản lý tiền nợ 
lương và đã được thông qua vào ngày 01 tháng 7.  

 Bộ lao động cho biết “ Lẽ ra, công nhân bị nợ lương sẽ phải 
khởi kiện dân sự để đòi trả lương, tuy nhiên thủ tục này quá phức 
tạp và tốn kém cho nên việc thiết lập một dịch vụ miễn phí như thế 
là rất cần thiết”. “Dịch vụ này sẽ giúp người lao động ổn định cuộc 
sống và sẽ làm giảm số tiền lương và tiền trợ cấp thôi việc mà chính 
phủ phải trả hàng năm. 

Theo báo Lao động ngày nay số ra ngày 2005-6-2 
 
BBBộộộ   ppphhhúúúccc   lllợợợiii   vvvààà   bbbảảảooo   vvvệệệ   sssứứứccc   kkkhhhoooẻẻẻ   sssẽẽẽ   đđđiiiềềềuuu   tttrrrịịị   

mmmiiiễễễnnn   ppphhhííí   ccchhhooo   cccôôônnnggg   nnnhhhââânnn   nnnưưướớớccc   
   nnngggoooàààiii   bbbấấấttt   hhhợợợppp   ppphhháááppp...   

 
 Bộ phúc lợi và bảo vệ sức khoẻ cho biết kể từ tháng 5 vừa qua 

bộ đã bắt đầu thực hiện điều trị miễn phí cho công nhân nước ngoài 
bất hợp pháp vì những người này không được hưởng chế độ bảo 
hiểm y tế nên phải trả tiền nhập viện, tiền phẫu thuật rất đắt đỏ. 

 Với số tiền quĩ là 4,6 tỉ won thu được từ lợi nhuận xổ số, mỗi 
công nhân sẽ được hỗ trợ một khoản viện phí là 5 triệu won, không 
tính chi phí điều trị ngoại trú. Việc hỗ trợ điều trị này chỉ được tiến 
hành ở một số cơ sở y tế nhất định chứ không áp dụng cho tất cả 
các bệnh viện trên toàn quốc. Các cơ sở này phải được chỉ đăng kí, 
bao gồm: Bệnh viện chữ thập đỏ(6 cơ sở), Viện y tế ở các địa 
phương(34 cơ sở), và các cơ sở y tế có hoạt động điều trị miễn phí 
trong 2 năm gần đây. 

 Theo Bộ phúc lợi và bảo vệ sức khoẻ, để việc điều trị miễn phí 
được suôn sẻ, họ sẽ bố trí các chuyên viên tư vấn và đăng kí cho 
công nhân nước ngoài. Hoạt động điều trị miễn phí này của Bộ 
phúc lợi và bảo vệ sức khoẻ là hoạt động hỗ trợ y tế đầu tiên sử 
dụng ngân sách của chính phủ, đặc biệt là lại áp dụng cho công 
nhân di trú, cho nên có rất nhiều tổ chức hỗ trợ công nhân di trú đã 
hoan nghênh chính sách này của chính phủ. 

 Tuy nhiên, nếu muốn tiếp cận với công nhân di trú bất hợp pháp 
với thái độ chân thành từ quan điểm của ”chủ nghĩa nhân đạo” và 
“quyền được bảo vệ sức khoẻ” thì chính phủ cần phải quan tâm sâu 

sát, liên tục và đảm bảo cho họ một cách ổn định hơn trong vấn đề 
tư cách cư trú. 

 
♦ Tư vấn ♦  

 
Hỏi : Tôi là Vladimir, người Nga, đang có visa E-9. Tôi làm 

việc tại một nhà máy từ tháng 01 năm 2003, đến tháng 5 năm 
2005 thì phát hiện chứng viêm loét ở chân và không thể làm việc 
được nữa. Đến tháng 8 này thì visa hết hạn nên tôi nghĩ là nên về 
nước. Tôi muốn nhận được tiền trợ cấp thôi việc nhưng giám đốc 
nói rằng khi làm hợp đồng lao động đã thoả thuận là trả tiền trợ 
cấp thôi việc vào tiền lương hàng tháng rồi. Tôi thì chẳng biết hợp 
đồng lao động là gì cả. Nếu vậy thì tôi không được nhận tiền trợ 
cấp thôi việc hay sao? 

  
 Đáp : Theo Luật lao động tiêu chuẩn của Hàn Quốc, một 

công nhân làm việc trong môt công ty bất kì có từ 5 công nhân trở 
lên trong thời gian một năm thì đều có quyền nhận tiền trợ cấp 
thôi việc. Số này được tính là: 1 năm lao động khi nghỉ việc sẽ 
được nhận một số tiền bằng một tháng lương trung bình.  

 Bạn nói rằng đã nghỉ việc từ tháng 5, nhưng có thể chủ công ty 
đã không bắt buộc bạn phải thôi việc. Bạn nên tìm hiểu xem giám 
đốc công ty đã báo với Trung tâm ổn định việc làm là bạn đã nghỉ 
việc hay chưa. Bởi lẽ, việc bạn bị đau nên việc bạn không đi làm ở 
công ty là dễ hiểu, song phía công ty có thể nghĩ rằng bạn bỏ công 
ty mà không xin phép nên có khả năng là họ đã báo với trung tâm 
ổn định việc làm là bạn đã bỏ công ty. Xin hãy tham khảo thêm 
những qui định của Luật lao động về vấn đề thôi việc. 

 
Thôi việc có chủ ý Thời gian có hiệu lực

Khi người lao động nộp đơn xin nghỉ việc 
và chủ công ty đồng ý 

Ngay khi chủ công 
ty đồng ý cho công 
nhân thôi việc 

Trường hợp công ty
trả tiền lương theo thời
gian qui định trước 

Có hiệu lực ngay 
sau ngày trả lương 
của tháng đó Trong trường hợp

công ty không đồng
ý cho công nhân
nghỉ việc 

Trường hợp công ty 
trả tiền lương không 
theo thời gian qui định 
nào cả 

Có hiệu lực sau một 
tháng kể từ ngày 
công nhân nộp đơn 
xin thôi việc. 

  
 Giả sử, Vladimir được hợp pháp hoá và đã kí lại hợp đồng lao 
động, trong đó có ghi rõ tiền trợ cấp thôi việc sẽ được tính vào tiền 
lương hàng tháng, thì việc nhận tiền trợ cấp thôi việc là rất khó. Do 
đó, phải kiểm tra lại xem trong nội dung của hợp đồng lao động 
và phong bì trả lương có ghi thêm hạng mục tiền trợ cấp thôi việc 
hay không. Nếu vấn đề tiền trợ cấp thôi việc nảy sinh khi bạn 
không làm việc ở công ty đó nữa, và bạn đã kí tên trên hợp đồng 
lao động có ghi rõ thoả thuận trả tiền trợ cấp thôi việc cùng với tiền 
lương tháng thì việc bạn đòi tiền trợ cấp thôi việc là vô lý. 


