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Do việc truy quét công nhân di trú bất hợp pháp quá gắt 

gao nên ngày càng có nhiều người bị xâm hại nhân quyền. 
 Vào 8 giờ 30 tối ngày 19 tháng 7 năm 2005, tại một nhà 

máy ở quận Kang So, thành phố Busan, một vụ tai nạn 
nghiêm trọng đã xảy ra đối với chị Hà, một công nhân Việt 
Nam bất hợp pháp, khi chị chạy trốn khỏi cuộc truy quét của 
nhân viên sở di trú. Khi bị vây không còn lối thoát, chị đã 
nhảy từ tầng 2 xuống và bị chấn thương nghiêm trọng ở 
xương cổ chân, đầu gối và tay. Sau đó chị bị bắt giải về 
phòng bảo hộ của Sở di trú. Dù rất đau đớn nhưng phải 12 
tiếng sau nhân viên Sở di trú mới cho chị đi băng bó vết 
thương. 

 Hai ngày sau, khi được tin này, người của Hiệp hội chúng 
tôi đã đến thăm và cùng với nhân viên của Sở di trú đưa chị 
Hà đến bệnh viện. Bác sỹ cho biết chấn thương của chị Hà 
phải mổ và điều trị trong vòng 3 tháng. Với vết thương 
nghiêm trọng như vậy mà khi bắt người, Sở di trú vẫn để 
mặc nạn nhân chịu đựng một mình suốt 12 tiếng mà không 
có biện pháp cứu giúp băng có tạm thời nào cả.  

 Khi nhân viên Hiệp hội nhân quyền yêu cầu trả tự do tạm 
thời thì Sở di trú trả lời rằng: “Ở trung tâm Yeo su có bác sỹ 
đảm nhiệm việc này, cứ việc đến đó khám là được. Còn nếu 

muốn ra ngoài thì phải có người bảo lãnh và nộp tiền bảo 
lãnh là 3 triệu won. Sau đó, được sự giúp đỡ của các tổ chức 
giúp đỡ công nhân di trú,chị Hà được chủ nhà máy nộp 5 
triệu won và bảo lãnh cho ra ngoài. Hiện nay, chị đã được 
Hiệp hội bảo về nhân quyền cho người lao động nước 
ngoài Busan bảo lãnh cho mổ và đang điều trị ở Trung tâm 
y tế Busan. 

 Đây là vụ xâm phạm nhân quyền điển hình nhất trong 
quá trình truy quét của Sở di trú. Việc bỏ mặc người bị bắt 
khi họ bị thương như trường hợp của chị Hà chứng tỏ các 
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nhân viên của Sở di trú rất vô nhân đạo.  
 Với phương châm “ Phản đối truy quét trục xuất cưỡng 

chế” và “Hợp pháp hoá toàn bộ công nhân di trú bất hợp 
pháp”, Uỷ ban đặc trách cộng đồng Busan tỉnh Kyong Nam 
đang trực tiếp điều tra làm sáng tỏ vụ này nhằm đề phòng 
không có tình trạng xâm hại nhân quyền như thế này xảy ra 
lần nữa. 

   
♣♧ Báo trong nước ♣♧ 

   
TTTiiiềềềnnn   lllưưươơơnnnggg   tttốốốiii   ttthhhiiiểểểuuu   tttừừừ   ttthhhááánnnggg   999      
nnnăăămmm   222000000555   sssẽẽẽ   lllààà   333111000000wwwooonnn///111   gggiiiờờờ   

  
Kể từ ngày 01 tháng 9 năm nay đến 31 tháng 12 năm sau, 

số tiền lương tối thiểu được qui định cho mỗi giờ làm việc là 
3100won. 

 Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng định giá mức tiền 
lương tối thiểu của Bộ lao động đã họp và thông qua nguyên 
văn dự luật với mức tiền lương tối thiểu mới là 
3100won/1giờ, áp dụng cho tiêu chuẩn ngày làm 8 tiếng = 
24800won, tăng 9,2% so với mức lương tối thiểu năm ngoái. 

 Từ tháng 9, chính sách mới này sẽ đem lại lợi ích cho 153 
nghìn công nhân nước ngoài(chiếm 10,3% tổng số công 
nhân trong nước) đang làm việc tại các nhà máy, công xưởng.  
Để các công ty, nhà máy áp dụng chính sách này một cách 

triệt để, Bộ lao động đã uỷ thác cho các cơ quan thông tin 
phải thông báo trong tháng 9, đến tháng 10 và tháng 11 Bộ sẽ 
tập trung kiểm tra việc áp dụng chính sách này đối với các 
ngành, nghề sản xuất yếu kém như dệt may, cao su, thực 
phẩm sinh hoạt.  

 Sau ngày 31 tháng 8, chủ công ty phải công khai thanh 
toán tiền lương theo luật mới cho công nhân, không bao gồm 
các khoản trợ cấp khác. Nếu không chấp hành, chủ có thể bị 
phạt tới 1 triệu won. Đặc biệt, trong nhà máy có hơn 300 
công nhân trở lên, nếu nhà máy chủ trương giảm giờ làm 
việc giảm từ 44 giờ xuống 40 giờ/tuần, thì họ phải thanh toán 
theo số giờ làm việc trước khi giảm để tránh tình trạng làm 
mất thu nhập của công nhân do giảm giờ làm.  

 

 Các hợp đồng có mức lương dưới mức tối thiểu này 
đều trở nên vô hiệu lực và phải chuyển sang mức tiền lương 
tối thiểu mới. Nếu vi phạm, có thể sẽ bị phạt 2 năm cải tạo 
lao động hoặc phải nộp tiền phạt tối đa là 20 triệu won. 

 Để đạt được quyết định mới này, ngày 29 tháng 6, Uỷ 
ban định giá mức lương tối thiểu đã có cuộc họp tổng thể 
lần thứ 6, và mức 3100won/1giờ là do phía Hiệp hội các 
chủ doanh nghiệp đề nghị với Bộ lao động. Uỷ ban định giá 
mức tiền lương tối thiểu đã đồng ý theo nguyện vọng này. 

 Từ tháng 8, Bộ lao động đã khảo sát ý kiến của Liên 
đoàn lao động Hàn Quốc và Liên hiệp công đoàn Hàn 
Quốc nhưng hai tổ chức này đều từ chối với lý do mức tiền 
lương tối thiểu như vậy là quá thấp, là phi lý. Tuy nhiên, Bộ 
lao động đã bác bỏ ý kiến này với lập luận rằng chẳng có lý 
do nào chính đáng để có thể từ chối cả. Và Bộ lao động đã 
giữ nguyên quyết định của mình 

 
 

CCCáááccc   nnnhhhààà   mmmáááyyy   ppphhhảảảiii   tttuuuyyyểểểnnn   dddụụụnnnggg   
cccôôônnnggg   nnnhhhââânnn   nnnưưướớớccc   nnngggoooàààiii   lllààà   dddooo   

kkkhhhôôônnnggg   ttthhhểểể   tttuuuyyyểểểnnn   đđđưưượợợccc   cccôôônnnggg   nnnhhhââânnn   
tttrrrooonnnggg   nnnưưướớớccc   

 
 Theo kết quả điều tra mới nhất của Viện nghiên cứu lao 

động Hàn Quốc được tiến hành đối với 300 nhà máy thì có 
63% nhà máy thừa nhận rằng họ phải tuyển lao động nước 
ngoài là do không thể tuyển dụng được công nhân trong 
nước. Các lý do tiếp theo là vì trả lương rẻ(10,3%), vì giá 
chuyển nhượng thấp (7,7%) 

 Sau khi luật cấp phép lao động được thi hành, câu hỏi 
“vấn đề nhân quyền có được cải thiện hay không?” thì câu 
trả lời theo tỉ lệ phần trăm là: “được cải thiện”(55,7%); 
“bình thường”(28,7%), “được cải thiện rất nhiều”(9,3%). 
Theo đó, thu nhập bình quân của công nhân nước ngoài là 1 
triệu won(gồm cả 280nghìn won tiền làm thêm giờ). Có 
74% công nhân được công ty cung cấp kí túc xá. 

 Liên hiệp vì nhân quyền công nhân di trú cũng đã công 
bố một bản điều tra đánh giá về Luật cấp phép lao động sau 
một năm được thực hiện. Trên cơ sở điều tra phỏng vấn 
134 công nhân lao động đang được tuyển dụng theo Luật 
cấp phép lao động, họ đề ra phương án: 1) Thiết lập một hệ 
thống điều hành nhằm hạn chế tối đa hành vi ăn tiền trung 
gian vô lý của các cơ quan xuất khẩu lao động. 2) Nới lỏng 
các điều kiện được thay đổi nơi làm việc đối với người lao 
động nước ngoài. Tăng cường các hình thức dịch vụ nhằm 
giúp đỡ lao động nước ngoài sau khi họ đến Hàn Quốc. Kết 
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quả điều tra cho hay có 49,2% người lao động nước ngoài 
sang Hàn Quốc theo chế độ cấp phép lao động được là do 
người thân, đại diện giới thiệu, do đó, có nhiều khả năng họ 
phải trả tiền trung gian. Có 63,3% công nhân di trú nhận 
lương thấp, làm việc quá sức nên đã chuyển nhà máy do đó, 
cần phải có các dịch vụ để giải quyết cho những trường hợp 
này. 

 

 
 
 Theo tổ chức Liên hiệp này, nếu chính phủ không thiết 

lập một hệ thống giải quyết các vấn đề của công nhân di trú 
thì Luật cấp phép lao động cũng sẽ trở thành một hệ thống tu 
nghiệp sinh mới, và sẽ có vô vàn người bất hợp pháp nảy 
sinh. Cần phải có một chính sách có tính linh hoạt và thống 
nhất chứ không chỉ chú ý nhiều đến quản lý và điều hành 
suông. 

 
 

VVVééé   111000   nnnggghhhìììnnn   đđđôôô   ccchhhooo   gggiiiấấấccc   mmmơơơ      
HHHààànnn   QQQuuuốốốccc   

 
Vào tháng 5 vưa qua, một tờ luật báo đã đăng bài tố cáo về 

hành vi ăn tiền trung gian phi pháp của các nước xuất khẩu 
lao động theo Luật cấp phép lao động. Kể từ khi có Luật cấp 
phép lao động, ở Việt Nam, “Giấc mơ Hàn Quốc” ngày 
cảng trở nên nóng bỏng khiến những ai muốn sang Hàn 
Quốc lao động thì phải trả ít nhất là 11 nghìn USD cho đại 
diện và những kẻ môi giới. Số tiền nay cao gấp 15 lần so với 
dự đoán 699USD của Bộ lao động Hàn Quốc.  

Theo bài báo nói trên, nhiều quan chức của Bộ lao động 
Việt Nam có liên quan đến hành vi phi pháp này. 

 Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề duy nhất xảy ra ở 
Việt Nam. Nhiều tháng trước, báo Inđônêxia đưa tin về vấn 
đề xuất khẩu lao động bất hợp lý của chính phủ Inđônêxia. 

Tuy nhiên, kể từ tháng 6, Inđônêxia đã bị phạt không được 
nhập khẩu lao động nữa do trì hoãn gửi công nhân quá thời 
hạn hợp đồng.  

Ngoài ra, có nhiều tin đồn rằng các công nhân của Thái 
Lan và Philipin phải trả nhiều lần tiền môi giới trung gian 
với số lượng lớn hơn nhiều so với qui định của Bộ lao động 
Hàn Quốc. 

 Một trong những mục đích chính của Luật cấp phép lao 
động là loại bở các hành vi ăn tiền phi pháp trong quá trình 
xuất khẩu lao động. Bởi lẽ, việc ăn tiền trung gian này làm 
cho nhiều công nhân trở thành người lao động bất hợp pháp 
và làm nảy sinh nhiều vấn đề xâm phạm nhân quyền. 

 Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ lao động Hàn 
Quốc một mặt hứa sẽ nhổ tận gốc các dịch vụ môi giới 
trung gian vốn bị lên án là ăn tiền bất chính, mặt khác, trực 
tiếp kí hợp đồng với các đối tác nước ngoài dựa trên giá cả 
thực tế như tiền vé máy bay chẳng hạn. 

Tuy nhiên, sau một năm, sự việc lại diễn ra không như 
những gì Bộ lao động đã mong đợi.  

Vấn đề xuất khẩu lao động bất chính theo Luật cấp phép 
lao động trở nên nghiêm trọng là vì việc tuyển dụng và xuất 
khẩu lao động ở các nước thiếu tính minh bạch về mặt xã 
hội, và có quá nhiều người muốn đi lao động xuất khẩu 
sang Hàn Quốc. Do đó, nhân sự trong nội bộ của Bộ lao 
động và các cơ sở có tư cách xuất khẩu lao động cùng với 
những kẻ môi giới móc nối với nhau một cách tự nhiên và 
hình thành nên trục xuất khẩu lao động bất chính trung gian. 
Theo một nhân sự trong cơ quan xuất khẩu lao động 
Inđônêxia cho biết “ việc ăn tiền hối lộ không chỉ nằm ở 
khâu tuyển lao động mà ngay cả khâu tổ chức giáo dục 
tiếng Hàn, văn hoá Hàn, khám sức khoẻ v.v. đều có ăn tiền 
bất chính.  

 Việc ăn tiền bất chính trong quá trình tuyển và xuất 
khẩu lao động đã trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất cản 
trở việc thi hành Luật cấp phép lao động và ảnh hưởng 
không nhỏ đến người lao động. 

 Có nhiều công ty đăng kí tuyển dụng lao động nước 
ngoài theo các thủ tục của Luật cấp phép lao động, rồi ngồi 
chờ hàng tháng trời. Cuối cùng họ lại được khuyên là hãy 
tuyển người khác đi vì những người mà công ty muốn 
tuyển không liên lạc được hoặc không được tuyển sang.  

 Sao vấn đề này lại nảy sinh thường xuyên như vậy ? Ở 
Thái Lan, khi Bộ lao động Hàn Quốc quảng cáo tuyển 
dụng công nhân theo chế độ cấp phép lao động thì có đến 
60 nghìn người Thái Lan đã nộp đơn. Trong số đó, chỉ có 
3700 người được tuyển và gửi sang Hàn. Tất nhiên, trong 
quá trình tuyển chọn, nhiều vấn đề phi pháp đã nảy sinh. 
Thậm chí sau khi danh sách đã được gửi sang Hàn Quốc 
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rồi song nếu người được tuyển không nộp đủ tiền môi giới 
thì họ sẽ báo sang Hàn rằng không liên lạc được với người 
lao động.  

 Liên quan đến vấn đề này, Bộ lao động đã nói rằng tỉ lệ 
không hoàn thành hợp đồng sau khi kí kết là 8,4% vì các lý 
do như: công nhân thiếu trình độ, chủ huỷ bỏ hợp đồng, công 
nhân bở nhà máy v.v.v 

 Tuy nhiên, trên thực tế tỉ lệ không hoàn thành hợp đồng ở 
các công ty cao hơn nhiều. Theo khảo sát mới đây của Trung 
tâm an toàn tuyển dụng địa phương, tỷ lệ hợp đồng lao động 
không hoàn thành là từ 30~40%, lý do chính là vì công nhân 
không thích ứng được với điều kiện lao động.  

 Dù khắp nơi đều xảy ra nạn xuất khẩu lao động bất hợp 
pháp, tuy nhiên, nếu cứ ở Hàn Quốc thôi thì chẳng có cách 
nào ngăn ngừa được cả. Một khi Bộ lao động Hàn Quốc đã 
kí với Bộ lao động các nước xuất khẩu lao động kế hoạch 
tuyển dụng lao động theo Luật cấp phép lao động thì họ chỉ 
có thể thực hiện những biện pháp có giới hạn nhằm giảm 
thiểu các vấn đề bất hợp pháp nảy sinh ví dụ như: huỷ kế 
hoạch nhập khẩu lao động, giảm hạn ngạch nhập khẩu của 
nước đó. Bộ lao động Hàn Quốc cũng không thể can thiệp 
trực tiếp vào vấn đề giống như Chế độ tu nghiệp sinh trước 
đây. (Theo Kinh tế Herald số ra ngày 11 tháng 8 năm 2005) 

 
 

XXXửửử   vvvụụụ   222999   tttuuu   nnnggghhhiiiệệệppp   sssiiinnnhhh   kkkiiiệệệnnn   
CCCôôônnnggg   tttyyy   SSSuuullleeecccooo   

 
Ngày 15/9, TAND quận 5 TP HCM đưa vụ kiện của gần 

29 tu nghiệp sinh VN tại Nhật Bản kiện Công ty Dịch vụ 
xuất khẩu lao động và chuyên gia TP HCM (Suleco) ra xét 
xử. Do có nhiều tình tiết phức tạp nên HĐXX quyết định 
phải đến ngày 21/9 mới tuyên án. 

Suleco bị kiện đòi trả khoản tiền thế chân mà các tu nghiệp 
sinh phải đóng để được sang Nhật học tập. 
Đại diện của nguyên đơn trình bày trước tòa, từ tháng 

7/2001 các tu nghiệp sinh này đã ký hợp đồng với Suleco để 
đi tu nghiệp và làm việc 3 năm tại Nhật Bản. Mỗi tu nghiệp 
sinh phải thế chấp giấy tờ nhà đất, đóng tiền thế chân là 1.200 
USD (khoảng 18 triệu đồng), và tiền đặt cọc chống trốn là 
1.500 USD (khoảng 21,6 triệu đồng). Theo hợp đồng, tài sản 
và số tiền này sẽ được trả lại đầy đủ cộng cả lãi suất ngân 
hàng khi người lao động hoàn thành hợp đồng về nước. 
Ngoài ra, không có thỏa thuận gì về tiền môi giới phí. 

Tuy nhiên, đến cuối năm 2004, khi các tu nghiệp sinh này 
trở về nước, họ bị trừ 800 USD tiền môi giới phí thì mới 
được thanh lý hợp đồng để được làm thủ tục nhập khẩu, 
được nhận lại giấy tờ nhà đất và hai khoản tiền thế chân, đặt 
cọc nói trên. Phía Suleco giải thích, khoản tiền trên là để chi 
trả cho các nghiệp đoàn ở Nhật Bản. 

Sau nhiều cuộc họp để giải quyết tranh chấp giữa hai bên, 
phía Suleco giảm khoản tiền môi giới xuống còn 650 USD. 

Không chấp nhận yêu cầu này, 29 lao động này đã nộp đơn 
khởi kiện phía Suleco ra tòa, yêu cầu công ty này phải trả lại 
1.200 USD còn giữ của họ. Trước đó, công ty này đã trả lại 
giấy tờ nhà đất, tiền chống trốn và làm thủ tục cho hơn 10 tu 
nghiệp sinh nhập được nhập lại hộ khẩu. 

Tại tòa, đại diện của phía Suleco giải thích, vào tháng 
8/2001, công ty bị thanh tra và sau đó bị buộc ngưng chi trả 
chi phí môi giới nên những người đi sau thời điểm này, 
công ty không thể lập phiếu thu riêng cho khoản tiền môi 
giới cũng như không thể ghi rõ vào hợp đồng. Tuy nhiên, 
phía các tu nghiệp sinh hoàn toàn không biết trong số tiền 
thế chân 1.200 USD là có phí môi giới. 

Cũng theo đại diện công ty này, sau đó, Suleco có văn 
bản xin phép được chi trả phí môi giới của 350 tu nghiệp 
sinh đi sau tháng 8/2001. Và ngày 24/2/2003, UBND TP 
HCM đã có văn bản chấp thuận cho phép Suleco chi trả phí 
môi giới 650 USD/người cho 350 người lao động đã đi tu 
nghiệp sinh ở Nhật trong năm 2001, nên công ty đã chuyển 
trả số tiền này cho phía Nhật. 

Tuy nhiên, phía các tu nghiệp sinh phản bác, trong bản 
danh sách 350 tu nghiệp sinh (không có dấu) mà đại diện 
Suleco đưa ra trước tòa có những người đi trước thời điểm 
công ty bị thanh tra nhưng vẫn phải trả chi phí môi giới. 
Hơn nữa, nhiều trường hợp đi cùng đợt với 29 tu nghiệp 
sinh này cũng bị trừ đến 700 USD phí môi giới nhưng lại 
không có tên trong danh sách. Người đại diện cũng khẳng 
định, hợp đồng ký kết giữa hai bên không hề ghi khoản nào 
buộc các tu nghiệp sinh phải đóng cho Suleco 700 USD 
tiền môi giới. Trong suốt thời gian tu nghiệp, làm việc tại 
Nhật Bản họ cũng không hề được phía Suleco thông báo 
phải đóng cho họ số tiền môi giới này. 

Những nhân chứng được triệu tập đến tòa là những 
người đã từng làm tại Suleco, từng tiếp nhận, hướng dẫn 
những tu nghiệp sinh nói trên cũng cho biết, thời điểm đó 
công ty không thỏa thuận miệng hay thông báo gì về việc 
thu phí môi giới của những người này. 

Ngoài ra, bên phía nguyên đơn cũng đưa ra chứng cứ 
khác là một văn bản đề ngày 12/2/2004, của giám đốc 
Suleco khẳng định: " Công ty sẽ trả lại tất cả các khoản tiền: 
đặt cọc và lãi đặt cọc, tiền ký quỹ bảo lãnh và lãi, giấy tờ nhà 
đất... (nếu có) mà các em đã nộp trước khi đi theo hợp đồng 
đã ký".                              (Theo vnexpress.net) 

 

!! ASIA  CULTURAL  FESTIVAL(2005.9.19. CHUSEOK)!! 


