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GIỚI THIỆU 

Đi kèm với quá trình toàn cầu hóa là vấn đề di cư lao động quốc tế. Nhiều 

nghiên cứu cho thấy, chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại, tình 

trạng di cư lao động quốc tế lại phổ biến như hiện nay. Theo ước tính của 

ILO và IOM, hiện trên thế giới có gần 200 triệu người lao động di trú, 

chiếm 3% dân số toàn cầu, tính ra cứ 35 người dân và 26 người lao động 

trên thế giới thì có một người sống và làm việc ở ngoài đất nước mình.  

Di cư quốc tế vì việc làm là kết quả tất yếu và là một yêu cầu của quá 

trình toàn cầu hóa về kinh tế. Nó mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế thế 

giới nói chung, nền kinh tế của nhiều quốc gia nói riêng, cũng như cho 

nhiều gia đình, tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn những khó khăn, thách thức mà 

các Chính phủ và người lao động di trú khắp nơi phải đối mặt, đó là tình 

trạng người lao động bị phân biệt đối xử, bị bóc lột và thậm chí bị xâm 

phạm các quyền và lợi ích cơ bản cả ở nước gửi và nước nhận lao động.  

Để xác lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế công bằng cho việc di cư lao 

động quốc tế và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động di trú, 

Liên Hợp Quốc và ILO đã ban hành nhiều điều ước và văn kiện, trong đó quan 

trọng nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về các quyền của người lao động 

di trú và các thành viên trong gia đình họ và hai Công ước số 97 và số 143 của 

ILO. Dựa trên những điều ước quốc tế này, nhiều quốc gia, trong đó có Việt 

Nam, đã xây dựng những văn bản pháp luật có liên quan.  

Để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và thực thi pháp luật quốc gia và quốc tế 

về lao động di trú, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức xuất bản 

cuốn sách Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam, bao gồm một 

số bài viết, công trình nghiên cứu của các giảng viên của Khoa Luật và một số 

chuyên gia bên ngoài về vấn đề này. 
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Trong cuốn sách này, khái niệm “lao động di trú” và “lao động di cư” 

(migrant worker) cùng được các tác giả sử dụng để chỉ những người lao 

động ra nước ngoài làm việc (theo Công ước của Liên Hợp Quốc về bảo 

vệ quyền của người lao động di trú và các thành viên trong gia đình họ). 

Tương ứng với hai thuật ngữ này là các thuật ngữ “di trú lao động”, “di cư 

lao động” cũng  được các tác giả sử dụng trong một số tình huống, song 

đều để chỉ hiện tượng ra nước ngoài làm việc của người lao động. Điều 

này có thể gây ra những tranh luận nhất định từ phía các độc giả, tuy 

nhiên, trong khi chưa tìm ra được một thuật ngữ được các tác giả thống 

nhất sử dụng chung, chúng tôi tạm dùng các thuật ngữ đã nêu. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Nhóm hoạt động về người lao động 

di trú ở ASEAN (TASK FORCE for ASEAN Migrant Workers) đã hỗ trợ 

trong việc in ấn cuốn sách này. Do những giới hạn về thời gian và nguồn 

lực, cuốn sách này chắc chắn còn những hạn chế và thiếu sót. Chúng tôi 

mong nhận được những ý kiến góp ý chân thành của bạn đọc để có thể 

biên soạn và xuất bản những ấn phẩm tốt hơn trong lĩnh vực này về sau.  

Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà 

nghiên cứu, nhà lập pháp, các giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm đến 

vấn đề lao động di trú trên thế giới và ở Việt Nam. 

Hà Nội, tháng 3 năm 2011 

KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƢỜI – QUYỀN 

CÔNG DÂN 
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LAO ĐỘNG DI TRÚ: MỘT XU 

HƢỚNG TOÀN CẦU, MỘT NỖ 

LỰC TOÀN CẦU 

Phạm Hồng Thái – Vũ Công Giao 

I. MỘT XU HƢỚNG TOÀN CẦU  

Từ đầu thế kỷ XXI, tình trạng người lao động từ nước này sang nước 

khác làm việc (đôi khi gọi là di trú lao động), đã thực sự nổi lên như là 

một trong những vấn đề toàn cầu. Số người lao động ngoài biên giới 

nước mình hiện cao hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại
1
, và 

ngày càng có thêm nhiều người trên thế giới đi ra nước ngoài làm việc. 

Theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hiện có 192 triệu 

người đang làm việc ở nước ngoài, chiếm 3% tổng dân số của thế giới
2
. 

Còn theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trung bình cứ 

25 người lao động trên thế giới thì có một người là lao động di trú. Số 

lượng người lao động di trú trên thế giới trong những thập kỷ gần đây 

tăng rất nhanh. Nếu như trong giai đoạn 1965-1990, mỗi năm trên thế 

giới có thêm khoảng 45 triệu người lao động ra nước ngoài làm việc, 

với tỷ lệ tăng 2,1%/năm, thì hiện tại mức tăng này là 2,9%. Ở nhiều 

quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, việc ra nước ngoài tìm 

việc làm rất phổ biến. Theo một số nghiên cứu, 51% thanh niên các 

                                                 
1 Thường gọi là lao động di trú (migrant worker).  

2 IOM, Global Statistics 2007. 
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nước Ả-rập muốn ra nước ngoài tìm việc làm; tỷ lệ này ở Bosnia là 

63%, ở khu vực Viễn Đông của Nga là 60%, ở Peru là 47%, ở Slovakia 

là 25%
3
... 

Thực tế cho thấy, dòng người lao động di trú chủ yếu là từ các nước 

đang phát triển sang các nước phát triển
4
, tuy nhiên, cũng có một phần 

diễn ra giữa các nước đang phát triển (từ những nước nghèo hơn tới các 

nước giàu có hơn). Dù vậy, trong mọi trường hợp, đích đến của những 

người lao động di trú là các nước có nhiều cơ hội việc làm và cải thiện 

cuộc sống hơn so với nước mình.  

Sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng di trú lao động trong những 

thập kỷ gần đây xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là: 

(i) Sự gia tăng không đồng đều về dân số giữa các quốc gia và khu vực; 

(ii) Khoảng cách giàu, nghèo giữa các quốc gia và khu vực, đặc biệt là 

giữa các nước phát triển và đang phát triển; (iii) Toàn cầu hóa và tự do 

hóa thương mại; (iv) Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin; 

(v) Sự phát triển của các phương tiện giao thông; và (vi) Sự phát triển 

của các “mạng lưới người lao động di trú” (migrant networks). Dưới 

đây phân tích sâu thêm về những yếu tố này. 

1.1. Sự gia tăng không đồng đều về dân số giữa các quốc gia và khu 

vực 

Một nghịch lý đang xảy ra trên thế giới đó là, trong khi ở các nước phát 

triển, tỷ lệ tăng trưởng dân số thấp (tính trung bình thấp hơn 0,3%/năm, 

thậm chí có quốc gia có mức tăng trưởng dân số âm)
5
, dân số ngày 

                                                 
3 Dẫn theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA, Tình trạng dân số thế giới năm 

2006, Phụ lục về thanh niên, tr. vi. 

4 Tình trạng dân số thế giới năm 2006, tài liệu đã dẫn, tr.vi. 

5 Theo dự đoán của Liên Hợp Quốc, dân số của Nhật Bản và các nước Tây Âu 

sẽ giảm đi trong vòng 50 năm tới đây. Cụ thể, dân số Italy dự đoán sẽ giảm từ 

57 triệu hiện nay xuống còn 41 triệu vào năm 2050, còn dân số Nhật Bản sẽ 

giảm từ 127 triệu hiện nay xuống còn 105 triệu vào năm 2080.  
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càng già đi, thì ở nhiều nước nghèo, đang phát triển, tỷ lệ tăng trưởng 

dân số lại cao hoặc rất cao, với một tỷ lệ lớn dân số trẻ đang ở độ tuổi 

lao động. Thực trạng này làm trầm trọng thêm khoảng cách về mức 

sống và điều kiện sống giữa các nước và khu vực trên thế giới, mà một 

trong những biểu hiện của nó là tình trạng thất nghiệp rất cao ở nhiều 

nước nghèo, đang phát triển, trái ngược với tình trạng thiếu nhân công, 

đặc biệt cho những công việc cần lao động phổ thông ở nhiều nước 

phát triển. Bối cảnh này là một trong những nguyên nhân chính thúc 

đẩy dòng người lao động di trú trên thế giới. 

1.2. Khoảng cách giàu, nghèo giữa các quốc gia và khu vực, đặc 

biệt là giữa các nƣớc phát triển và đang phát triển 

Hiện tại, 50 quốc gia giàu nhất thế giới chiếm giữ 87% GDP và 90% 

tổng tài sản tài chính toàn cầu, trong khi khoảng 150 nước còn lại chỉ 

chia sẻ 13% GDP và 10% tài sản. Mặc dù khoảng cách giàu nghèo giữa 

các quốc gia trên thế giới có giảm đi chút ít trong đợt khủng hoảng tài 

chính toàn cầu năm 2009-2010 nhưng có vẻ đó chỉ là sự suy giảm tạm 

thời. Xu hướng trong thời gian tới có thể vẫn là “nước chảy chỗ trũng”, 

tức các quốc gia giàu có xu hướng ngày càng giàu lên, trong khi các 

quốc gia nghèo có xu hướng giậm chân tại chỗ, thậm chí nghèo hơn. 

Điều này do sự tác động của một loạt nguyên nhân, trong đó có nguyên 

nhân đã nêu ở trên, đó là nghịch lý về tăng trưởng dân số. 

Khoảng cách giàu nghèo tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch nguồn lao 

động, đặc biệt là lao động phổ thông. Ở rất nhiều nước giàu, người dân 

không muốn, thậm chí không chịu làm nhiều công việc bị họ coi là 

“bẩn thỉu”, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... cụ thể như những công 

việc trong các ngành xây dựng, vệ sinh, giúp việc gia đình, hộ lý, y tá 

trong các bệnh viện, làm việc trong các xưởng may, các nhà máy hóa 

chất, thậm chí trong nông nghiệp... Những công việc này được “dành” 

cho lao động từ những nước nghèo, đang phát triển. Hàng chục triệu 

người lao động ở những nước nghèo, đang phát triển đang làm những 
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công việc như thế ở các nước giàu, công nghiệp hóa, và có hàng triệu 

người khác đang mơ ước có một công việc như thế để thoát khỏi cảnh 

nghèo đói, thất nghiệp ở nước mình. 

1.3. Toàn cầu hóa và tự do kinh tế 

Toàn cầu hóa và tự do kinh tế tạo ra những nhu cầu lớn về sức lao động 

ở một số quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có nền kinh tế phát triển 

nghiêng về xuất khẩu. Quá trình này đồng thời cũng tạo những điều 

kiện thuận lợi cho việc trao đổi không chỉ hàng hóa, dịch vụ mà còn là 

nhân lực giữa các nước trên thế giới, xét trên các phương diện về thông 

tin, giao thông vận tải và quan hệ ngoại giao... Trong bối cảnh đó, 

những quốc gia công nghiệp phát triển khát lao động có điều kiện tìm 

được nguồn cung cấp lao động giá rẻ từ các nước nghèo và đang phát 

triển, và ngược lại, những quốc gia nghèo và đang phát triển có cơ hội 

giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước mình bằng cách gửi công dân 

sang làm việc ở các nước phát triển hơn. Không chỉ vậy, toàn cầu hóa 

và tự do kinh tế còn thúc đẩy sự di cư lao động quốc tế của những nhân 

lực chất lượng cao, thông qua việc tháo bỏ những rào cản với nhóm 

này trong việc ra nước ngoài làm việc. 

1.4. Sự phát triển của công nghệ thông tin và giao thông 

Trong khi sự phát triển của công nghệ thông tin cho phép người lao 

động dễ dàng tìm kiếm, liên hệ và giao kết việc làm không chỉ ở trong 

mà còn ngoài biên giới quốc gia thì sự phát triển của dịch vụ giao 

thông cho phép họ ra nước ngoài làm việc một cách thuận tiện và với 

chi phí rẻ hơn rất nhiều so với trước kia. Ở góc độ khác, sự phát triển 

của công nghệ thông tin cho phép người dân ở những nước nghèo, 

đang phát triển nhận thấy rõ hơn khoảng cách giữa nước mình với các 

nước giàu, từ đó thổi bùng lên ước mơ của họ về một cuộc sống tốt đẹp 

hơn cho bản thân và gia đình, và thôi thúc họ tìm cách ra nước ngoài 

làm việc. Ước mơ đó hiện có thể đạt được dễ dàng hơn rất nhiều so với 
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trước kia mà một phần quan trọng bởi sự phát triển và tiện ích ngày 

càng được cải thiện về phương diện giao thông quốc tế. 

1.5. Sự phát triển của các “mạng lƣới tổ chức của ngƣời lao động 

di trú” 

Đồng thời, với làn sóng lao động di trú trên khắp thế giới, hàng ngàn tổ 

chức của người lao động di trú và của các nhóm xã hội thành lập để 

bảo vệ, hỗ trợ người lao động di trú cũng được thành lập và nhanh 

chóng kết nối với nhau thành các mạng lưới ở đủ các cấp độ quốc gia, 

khu vực và toàn cầu. Những mạng lưới này cung cấp thông tin, dịch vụ 

tư vấn, hỗ trợ pháp lý, và trong một số trường hợp, cả hỗ trợ vật chất 

cho những người lao động di trú. Họ đồng thời hoạt động để vận động, 

gây sức ép với các Chính phủ và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy những 

nỗ lực và cải cách về pháp luật, chính sách nhằm bảo vệ tốt hơn các 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di trú. Do đó, ở một góc 

độ nhất định, những mạng lưới các tổ chức của người lao động di trú 

cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của xu hướng di cư lao động quốc 

tế trong những thập kỷ qua. 

Cùng với sự ra tăng của làn sóng người lao động di trú, lực lượng 

này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế ở cả nước tiếp nhận và nước gửi lao động, cũng như với sự phát 

triển của kinh tế toàn cầu nói chung. Đối với nhiều nước gửi lao động, 

thu nhập gửi về gia đình của người lao động di trú chiếm một tỷ lệ 

quan trọng trong tổng thu nhập quốc dân. Ví dụ, ở khu vực châu Á, số 

tiền hàng năm những người lao động di trú gửi về nước lên tới 80 tỷ 

đô-la Mỹ, trong đó ở những nước gửi nhiều lao động di trú nhất của 

khu vực (Philippin và Sri Lanka), tiền gửi về của người lao động di trú 

chiếm hơn 10% tổng thu nhập quốc dân. Đối với các nước tiếp nhận 

lao động, đặc biệt là những nước có dân số ngày càng già đi, lao động 

di trú là một lực lượng không thể thiếu để duy trì và phát triển nền kinh 
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tế. Nhìn chung, tất cả các nước tiếp nhận lao động, dù có hoàn cảnh, 

đặc điểm như thế nào, cũng được hưởng lợi từ những người lao động di 

trú, bởi lực lượng lao động này sẵn sàng đảm nhiệm những công việc 

lương thấp, nguy hiểm, độc hại, những công việc lao động chân tay hay 

trong các ngành bị coi là “thấp kém” như nông nghiệp, xây dựng... mà 

lao động bản địa không muốn làm. 

II. MỘT NỖ LỰC TOÀN CẦU 

Là một xu hướng toàn cầu, việc quản lý vấn đề lao động di trú nói 

chung, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di trú 

nói riêng cũng đòi hỏi những nỗ lực toàn cầu, mà cụ thể là thiện chí, sự 

quan tâm và hợp tác giữa các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia tiếp 

nhận và gửi lao động. 

Thực tế cũng cho thấy, dòng chảy người lao động di trú ra nước 

ngoài rất đa dạng. Trong khi phần lớn người lao động đi theo các cách 

thức hợp pháp (ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động 

nước ngoài một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua các công ty xuất khẩu 

lao động), một số khác đi theo con đường bất hợp pháp (tự mình hoặc 

trả tiền cho các băng buôn lậu người để được đưa ra nước ngoài làm 

việc bằng cách vượt biên bằng đường bộ, đường không, đường biển; 

hay giả dạng khách du lịch, đi thăm nhân thân ở nước đến rồi tìm cách 

ở lại...). Trong mọi trường hợp, do bối cảnh đặc thù là sống và làm việc 

ở xa quê hương, đất nước, người lao động di trú ở khắp nơi trên thế 

giới thường phải đối mặt với những khó khăn và rủi ro. Đặc biệt, với 

những người ra nước ngoài làm việc bằng con đường bất hợp pháp, rủi 

ro và khó khăn với họ lớn hơn rất nhiều lần so với ra đi bằng con 

đường hợp pháp. Đã có vô số câu chuyện đau lòng về số phận bi thảm 

của những người tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào nước khác tìm 

việc làm như bị cướp, giết, hãm hiếp hoặc bị bỏ mặc ở dọc đường, bị 

bán vào nhà chứa (với phụ nữ và trẻ em gái), bị bắt làm việc như nô lệ 



Một xu hướng toàn cầu, một nỗ lực toàn cầu 15 

 

mà không được trả công... Bên cạnh đó, cũng có vô số câu chuyện cho 

thấy sự tháo vát, kiên cường và sức chịu đựng bền bỉ đến kinh ngạc của 

những người lao động di trú trên con đường tìm đến “vùng đất hứa”. 

Những câu chuyện như vậy thể hiện khát vọng mãnh liệt và chính đáng 

của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho 

những người thân của họ; tuy nhiên, ở góc độ pháp lý, đây là hành 

động bất hợp pháp, không được khuyến khích, do nó tạo ra gánh nặng 

với lực lượng biên phòng, an ninh và nhiều cơ quan khác của các quốc 

gia.  

Ngay cả khi ra nước ngoài làm việc theo con đường hợp pháp, 

những người lao động di trú vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mặc 

dù lao động di trú có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế ở 

nước tiếp nhận lao động và vị thế, các quyền của họ được bảo vệ bởi 

Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của những người lao động di 

trú, nhưng họ vẫn bị phân biệt đối xử so với người lao động bản địa, 

đồng thời phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như sự bấp bênh về việc 

làm, tình trạng thiếu nhà ở, thiếu các dịch vụ chăm sóc y tế và giáo 

dục... Ngoài ra, lao động di trú còn phải đối mặt với những xung đột, 

mâu thuẫn về văn hóa hay pháp lý với chính quyền và người dân bản 

địa, cũng như nhu cầu phải bảo đảm cuộc sống cho các thành viên 

trong gia đình đi kèm (với những người mang theo hoặc lập gia đình 

với những người lao động di trú khác ở nước ngoài).  

Từ tất cả các khía cạnh về xu thế phát triển, thực trạng và những 

đóng góp của người lao động di trú, có thể thấy việc xác lập khuôn khổ 

pháp lý để bảo đảm di cư lao động an toàn và bảo vệ các quyền, lợi ích 

hợp pháp của người lao động di trú và các thành viên trong gia đình họ 

là rất cần thiết. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi những nỗ lực cả ở ba 

cấp độ: quốc gia, khu vực và quốc tế, cả trong quan hệ đa phương và 

song phương. Ở hai cấp độ quốc tế và khu vực, trong khoảng hơn nửa 

thế kỷ qua, đã có hàng trăm văn kiện pháp lý đề cập trực tiếp hoặc gián 
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tiếp đến vấn đề quyền và bảo vệ quyền của người lao động di trú. Bên 

cạnh đó, một số cơ chế mang tầm quốc tế và khu vực cũng đã được các 

tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ quốc tế và khu vực lập ra nhằm 

thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Ở cấp độ 

quốc gia, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã có những văn bản, 

quy định pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến vấn đề di trú tìm 

việc làm ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài.  

Do tính chất phức tạp của tình trạng di cư lao động quốc tế, khuôn 

khổ pháp luật quốc tế và quốc gia về vấn đề này thường đề cập đến 

những khía cạnh cơ bản như sau:  

 Các quy định về việc xuất/nhập cảnh tìm việc làm.  

 Các quy định về hòa nhập gia đình của người lao động  

di trú.  

 Các quy định về bảo đảm an toàn và an ninh cho người lao động 

di trú trên đường đi và trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 

 Các quy định về ngăn ngừa và trừng trị việc đưa lậu hoặc buôn 

bán người trên cơ sở lao động di trú.  

 Các quy định về các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động di trú và những thành viên trong gia đình họ khi làm việc ở 

nước ngoài và khi hồi hương. 

 Các quy định về hợp tác quốc tế (song phương, đa phương) để 

giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lao động di trú.  

Quản lý quá trình di cư lao động và bảo vệ người lao động di trú là 

một yêu cầu tất yếu và rất cần thiết với các quốc gia trong thời đại hiện 

nay. Đáng tiếc là theo các nghiên cứu về vấn đề này, chỉ có rất ít quốc 

gia trên thế giới làm tốt việc quản lý quá trình di trú lao động và bảo vệ 

người lao động di trú. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. 

Thứ nhất, để làm được việc này đòi hỏi các quốc gia phải có một chiến 
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lược, chính sách quốc gia và một khuôn khổ pháp luật tốt về lao động 

di trú – đây là điều mà chỉ có một số quốc gia đã và đang thực hiện. 

Thứ hai, quản lý di cư lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động di trú còn đòi hỏi các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia 

xuất khẩu lao động, phải thành lập những cơ quan và đào tạo đội ngũ 

cán bộ chuyên trách có đủ năng lực, tận tụy và có tâm với người lao 

động. Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Trung Đông dẫn tới việc 

di tản khẩn cấp hàng trăm nghìn lao động nước ngoài ở Libi cho thấy 

rõ những nhu cầu này. Mặc dù vậy, trong khi hầu hết các quốc gia đáp 

ứng yêu cầu thứ nhất (thành lập bộ máy) thì chỉ có một số quốc gia đáp 

ứng được yêu cầu thứ hai. Thứ ba, quản lý di cư lao động quốc tế và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động di trú cũng đòi hỏi 

có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, bao gồm hợp tác giữa các 

quốc gia nhận và gửi lao động và giữa các quốc gia gửi lao động với 

nhau. Yêu cầu này, như đã đề cập ít nhiều ở trên, thường không được 

đáp ứng. Một số quốc gia nhận lao động từ lâu không hưởng ứng 

những lời kêu gọi hợp tác của các quốc gia gửi lao động trong việc cải 

thiện khuôn khổ pháp luật và điều kiện sống cho người lao động di trú 

ở nước họ. Trong khi đó, giữa các quốc gia gửi lao động lại tồn tại sự 

cạnh tranh mà thiếu sự hợp tác chặt chẽ để cùng gây sức ép với các 

quốc gia nhận lao động, cũng như trong việc hỗ trợ người lao động của 

nhau trong các bối cảnh khủng hoảng. 

Những hạn chế, yếu kém kể trên có thể coi là nguyên nhân chính 

tạo nên những vết đen trên bức tranh di cư lao động quốc tế hiện nay, 

trong đó bao gồm tình trạng bóc lột, phân biệt đối xử với người lao 

động di trú, số lượng lớn người lao động di trú bất hợp pháp
6
, tình 

trạng đưa lậu, buôn bán người đi kèm với việc di cư lao động... Đây 

cũng chính là những yêu cầu đối với việc cải tổ chính sách, pháp luật 

                                                 
6 Còn được gọi là lao động di trú không giấy tờ, hoặc lao động di trú không đúng 

quy cách (undocumented migrant workers/irregular migrant workers).  
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và sự hợp tác ở tất cả các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, để quản 

lý một cách hiệu quả một hoạt động/tiến trình mang tính chất toàn cầu 

là di cư lao động quốc tế trong thời gian tới, từ đó mang lại lợi ích cho 

tất cả các quốc gia và người lao động có liên quan. Những cải tổ trong 

vấn đề này, cả ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, cần được định 

hướng bởi Khuôn khổ đa chiều về di trú lao động của ILO, mà có thể 

tóm tắt những điểm chính như sau:
7
  

2.1. Hợp tác lao động quốc tế và quản lý di trú lao động một cách 

hiệu quả  

 Xây dựng quan hệ hợp tác lao động quốc tế để thúc đẩy sự di trú 

vì mục đích việc làm có quản lý.  

 Kiến tạo sự trao đổi thông tin, sự đối thoại ba bên liên chính phủ 

ở cấp khu vực, quốc tế và nhiều bên, và thúc đẩy việc thông qua 

các thỏa thuận song phương, đa phương.  

 Xây dựng và thực hiện các chính sách toàn diện, minh bạch, 

nhất quán và có tính liên kết để quản lý có hiệu quả việc di trú 

lao động, được định hướng bởi các tiêu chuẩn quốc tế về lao 

động, về quyền con người và mang tính nhạy cảm giới, mà có 

thể mang lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới ở những nước gửi 

và nhận lao động. 

 Mở rộng các địa chỉ di trú lao động thường xuyên có tính đến 

các nhu cầu của thị trường lao động, các vấn đề về giới và các 

xu hướng biến động về dân số nhằm quản lý có hiệu quả sự di 

trú lao động.  

 Ban hành và thực hiện các thủ tục quốc gia về đối thoại xã hội 

với các đối tác ba bên, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức 

                                                 
7 Kỷ yếu Hội thảo Tư vấn về bảo vệ người lao động ở nước ngoài do Hội Luật 

gia Việt Nam tổ chức trong các ngày 3-4/3/2008 tại Hà Nội. 
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của người lao động di trú; thu hút sự tham gia của các tổ chức 

này vào quá trình xây dựng quản lý và thực hiện các chính sách 

về di trú.  

2.2. Bảo vệ và hỗ trợ ngƣời lao động di trú  

 Bảo đảm rằng pháp luật và thực tiễn quốc gia thúc đẩy và bảo vệ 

các quyền của tất cả mọi người lao động di trú trong đó sử dụng 

các tiêu chuẩn lao động và quyền con người quốc tế như là 

những hướng dẫn cho việc này. 

 Cung cấp thông tin về các quyền lao động và quyền con người 

cho người lao động di trú và hỗ trợ họ thực hiện các quyền này.  

 Tạo lập các cơ chế thực thi có hiệu quả nhằm bảo vệ các quyền 

của người lao động di trú và tập huấn về quyền con người cho 

tất cả các quan chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan 

đến vấn đề di trú lao động.  

 Thúc đẩy sự hội nhập, hòa nhập về kinh tế, xã hội, văn hóa của 

người lao động di trú và các thành viên gia đình họ ở nước tiếp 

nhận lao động.  

 Bảo đảm sự tôn trọng các tiêu chuẩn về tuổi lao động tối thiểu, bảo vệ 

các điều kiện lao động và chống buôn bán người. 

 Áp dụng các tiêu chuẩn về quyền con người một cách bình đẳng 

với mọi người lao động di trú, và các tiêu chuẩn này phải được 

thể hiện trong pháp luật quốc gia. 

 Phê chuẩn và thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật quốc tế về 

người lao động di trú.  

 Phòng chống lao động cưỡng bức, buôn bán, tuyển dụng bóc lột, 

đào tạo, sử dụng lao động gán nợ, việc thu giữ giấy tờ tùy thân 

và lương của người lao động di trú.  
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 Xây dựng các cơ chế khiếu nại hiệu quả và bảo đảm quyền tiếp 

cận với công lý, quyền được bồi thường và phục hồi cho người 

lao động di trú bất kể vị thế di trú của họ và trừng phạt những kẻ 

vi phạm. 

 Nâng cao nhận thức về những nguy cơ có thể gặp phải trong di 

trú lao động cho người lao động di trú.  

 Hỗ trợ người lao động trong tất cả các giai đoạn di trú thông qua 

việc cung cấp thông tin, tập huấn và dạy tiếng cho họ. Bảo đảm 

người lao động di trú có thể hiểu và thực hiện các hợp đồng lao 

động.  

 Hỗ trợ việc đi lại của người lao động di trú từ nước gốc đến 

nước tiếp nhận, cho phép họ duy trì quan hệ và liên hệ với gia 

đình. 

 Đơn giản hóa các thủ tục và giảm các loại phí mà người lao 

động di trú và người tuyển dụng lao động phải đóng. Bảo đảm 

rằng người lao động di trú không phải gánh vác một cách trực 

tiếp hoặc gián tiếp các loại phí cho các cơ quan có liên quan. 

 Bảo đảm sự công nhận các kỹ năng của người lao động di trú. 

Chuẩn hóa cơ chế cấp chứng chỉ sau khi được tư vấn.  

 Bảo đảm rằng các hoạt động phi pháp và trái đạo đức được ngăn 

chặn và trừng trị.  

 Bảo đảm rằng người lao động di trú bị thiệt hại do việc vi phạm 

hợp đồng được đền bù bởi cơ quan giữ tiền đặt cược. 

 Thúc đẩy sự hội nhập, hòa nhập xã hội của người lao động di trú 

và các thành viên gia đình họ ở những nước tiếp nhận lao động. 

 Xây dựng và thành lập các văn bản pháp luật/chính sách/cơ quan 

về chống phân biệt đối xử. 

 Cử đại diện và cho phép thành lập hiệp hội của người lao động 

di trú. 
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 Hướng dẫn cho người lao động di trú về ngôn ngữ và văn hóa 

của nước tiếp nhận lao động. 

 Hỗ trợ người lao động di trú trong quan hệ gia đình và cộng 

đồng. 

 Nâng cao nhận thức trong xã hội về sự đóng góp của người lao 

động di trú. 

 Bảo đảm quyền khai sinh, có quốc tịch, bảo hiểm xã hội và hỗ 

trợ giáo dục cho con cái của người lao động di trú.  

 Thừa nhận và nhận thức đầy đủ về sự đóng góp của người lao 

động di trú với sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của cả hai 

nước gửi và nhận lao động. 

 Hội nhập và hòa nhập người lao động di trú vào việc làm, thị 

trường lao động và các chính sách phát triển kinh tế vĩ mô và vi 

mô. 

 Thúc đẩy vai trò của người lao động di trú trong sự hội nhập khu 

vực. Có lộ trình hòa nhập cho người lao động di trú vào xã hội 

nước tiếp nhận lao động để thúc đẩy vị thế pháp lý của họ. 

 Hỗ trợ người lao động di trú trong việc chuyển thu nhập và tiếp 

cận với dịch vụ ngân hàng thông qua việc cạnh tranh và cung 

cấp cơ hội đầu tư có lợi thu nhập, các lợi ích về thuế.  
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KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUỐC 

TẾ VỀ BẢO VỆ NGƢỜI LAO 

ĐỘNG DI TRÚ 

Nguyễn Đăng Dung* – Vũ Công Giao 

I. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT 

QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ 

Lao động di trú không phải là vấn đề mới được đề cập trên diễn đàn quốc 

tế. Trên thực tế, ngay từ cuối những năm 1930, ILO đã ban hành một số 

điều ước về người lao động di trú. Điều ước có thể coi là đầu tiên về lĩnh 

vực này của ILO là Công ước di trú vì việc làm, được thông qua tại Kỳ 

họp thứ 25 ngày 8/6/1939 của ILO. Công ước này sau đó được sửa đổi 

bằng Công ước về lao động di trú (Công ước số 97 năm 1949). Công 

ước số 97 yêu cầu các quốc gia thành viên phải đối xử với những người 

lao động di trú một cách bình đẳng như những người lao động là công 

dân của nước mình. Tiếp theo đó, vào năm 1975, ILO thông qua Công 

ước số 143 về người di trú trong môi trường bị lạm dụng và việc thúc 

đẩy sự bình đẳng về cơ hội trong đối xử với người lao động di trú. So với 

Công ước số 97, Công ước số 143 tiến thêm một bước nữa bằng việc yêu 

cầu các quốc gia thành viên phải tôn trọng và bảo vệ tất cả các quyền con 

người của người lao động di trú.  

                                                 
* GS.TS, Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Hiến pháp, Khoa Luật, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 
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Ngoài hai điều ước kể trên, ILO cũng đã thông qua nhiều văn kiện 

khác có liên quan đến vấn đề này, bao gồm Khuyến nghị về người lao 

động di trú (Khuyến nghị số 151, năm 1975); Công ước về xóa bỏ lao 

động cưỡng bức và bắt buộc (Công ước số 29, năm 1930); Công ước 

về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Công ước số 105, năm 1957)... 

Bên cạnh ILO, nhiều tổ chức quốc tế khác cũng đã thông qua 

những văn kiện pháp lý điều chỉnh vấn đề di cư lao động. Từ cuối 

những năm 1970, Liên Hợp Quốc bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. 

Ngày 28/7/1972, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc 

(ECOSOC) đã thông qua Nghị quyết số 1706 (LIII) bày tỏ sự lo ngại 

và lên án việc tuyển dụng trái pháp luật, đưa lậu người lao động vào 

một số nước châu Âu và phân biệt đối xử với người lao động di trú, 

đồng thời yêu cầu các quốc gia có liên quan phải thông qua và thực 

thi các biện pháp toàn diện để trừng phạt những kẻ vi phạm và ngăn 

chặn tình trạng này. Cũng trong Nghị quyết đó, ECOSOC yêu cầu Ủy 

ban Quyền con người Liên Hợp Quốc (the UN Commission on 

Human Rights
8
) nghiên cứu và đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc 

đẩy các hoạt động của Liên Hợp Quốc trên lĩnh vực này. Cũng trong 

năm 1972, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết số 

2920 (XXVII) ngày 15/11/1972 kêu gọi các Chính phủ, đặc biệt là 

Chính phủ các nước châu Âu, thực hiện các biện pháp nhằm chấm dứt 

sự phân biệt đối xử và cải thiện điều kiện sống của người lao động di 

trú trên lãnh thổ nước mình. Thêm vào đó, Nghị quyết kêu gọi các 

quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc chưa là thành viên Công ước số 

97 năm 1949 của ILO phê chuẩn điều ước này nhằm tạo tiền đề để 

xóa bỏ tình trạng buôn lậu người lao động di trú trên thế giới.  

                                                 
8 Cơ quan này hiện nay đã được đổi tên là Hội đồng Quyền con người Liên 

Hợp Quốc (the UN Council on Human Rights). 
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Trên cơ sở những yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và 

ECOSOC, vào năm 1973, Ủy ban Quyền con người Liên Hợp Quốc đã 

đưa vấn đề bảo vệ người lao động di trú ra xem xét trong kỳ họp lần 

thứ 29 và đã thông qua Nghị quyết số 1789 (LIV) ngày 18/5/1973, 

trong đó hối thúc các quốc gia thành viên phê chuẩn các công ước có 

liên quan của ILO và ký kết các hiệp ước song phương để điều chỉnh 

vấn đề lao động di trú và bảo vệ người lao động di trú. Nghị quyết này 

cũng yêu cầu Tiểu ban về chống phân biệt đối xử và bảo vệ người thiểu 

số
9
 và Ủy ban về vị thế của phụ nữ nghiên cứu sâu về vấn đề lao động 

di trú nhằm đưa ra những khuyến nghị về các biện pháp cần thực hiện 

để bảo vệ các quyền con người của người lao động di trú, bất kể nguồn 

gốc của họ như thế nào.  

Chấp hành yêu cầu của Ủy ban Quyền con người Liên Hợp Quốc, 

Tiểu ban về chống phân biệt đối xử và bảo vệ người thiểu số đã 

nghiên cứu và xác định hai khía cạnh quan trọng cần làm rõ để ngăn 

chặn và giải quyết để bảo vệ người lao động di trú, đó là: (i) Tình 

trạng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài một cách lén lút, 

bất hợp pháp; (ii) Tình trạng phân biệt đối xử với người lao động di 

trú ở các nước tiếp nhận lao động. Để làm rõ hai khía cạnh này, Tiểu 

ban đã thông qua Nghị quyết số 6 (XXVI) ngày 19/9/1973 bổ nhiệm 

bà Halima Warzazi là Báo cáo viên đặc biệt về người lao động di trú 

và giao cho bà thực hiện nghiên cứu. Báo cáo kết quả nghiên cứu sau 

đó đã được bà Halima Warzazi trình lên Tiểu ban vào năm 1974 và 

được trình bày tại Hội thảo của Liên Hợp Quốc về quyền của người 

lao động di trú, tổ chức ở Tunis (Tuy-ni-di) ngày 12-24/11/1975
10

 và 

được trình lên Ủy ban Quyền con người Liên Hợp Quốc vào năm 

                                                 
9 Cơ quan này hiện nay đã được đổi tên là Tiểu ban về thúc đẩy và bảo vệ 

quyền con người. 

10 Tài liệu của Liên Hợp Quốc, ST/TAO/HR/50.  
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1976
11

. 

Dựa theo báo cáo kể trên, ngày 16/12/1976, Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc đã thông qua Nghị quyết số 31/127 về “Các biện pháp cải thiện 

tình hình và bảo đảm nhân phẩm và các quyền con người của người lao 

động di trú”. Nghị quyết bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới thực trạng phân 

biệt đối xử thường xuyên mà người lao động di trú phải đối mặt ở một 

số nước, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thực thi các biện pháp có 

hiệu quả để ngăn chặn và chấm dứt những sự phân biệt đối xử chống 

lại người lao động di trú. Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu tất cả các quốc 

gia công nhận và áp dụng quy chế đối xử quốc gia (đối xử bình đẳng 

của người lao động di trú như với người lao động bản địa trong các vấn 

đề về lao động, bảo trợ xã hội và quyền con người theo quy định pháp 

luật của nước mình), đồng thời thực thi mọi biện pháp nhằm thực hiện 

các văn kiện quốc tế có liên quan và ký kết các hiệp định song phương 

nhằm xóa bỏ tình trạng đưa lậu người lao động vào nước khác. 

 Năm 1978, trong kỳ họp lần thứ 33, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 

đã thông qua Nghị quyết số 33/163 ngày 20/12/1978, trong đó kêu gọi 

tất cả các quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước về người lao động 

di trú (các điều khoản bổ sung) của ILO (Công ước số 143 năm 1975). 

Thêm vào đó, Nghị quyết này cũng yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hợp 

Quốc tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên và của ILO về khả 

năng soạn thảo một điều ước quốc tế về quyền của người lao động di 

trú. Một năm sau đó, trong Nghị quyết số 34/172 ngày 17/12/1979, Đại 

hội đồng Liên Hợp Quốc đã thành lập một Nhóm Công tác để soạn 

thảo Công ước quốc tế về quyền của người lao động di trú và các thành 

viên trong gia đình họ. Đến năm 1990, dự thảo Công ước này được Đại 

hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 45/158 ngày 

18/12/1990
12

. Vào năm 2000, theo đề nghị của ECOSOC, Đại hội đồng 

                                                 
11 Tài liệu của Liên Hợp Quốc, E/CN.4/Sub.2/L.640.  

12 United Nations Action in the Field of Human Rights, United Nations, New York 
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Liên Hợp Quốc lấy ngày 18/12 hàng năm là Ngày Quốc tế về người lao 

động di trú
13

 nhằm nhắc nhở cộng đồng quốc tế về sự cần thiết phải tôn 

trọng, thực hiện, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di 

trú trên thế giới. 

Từ thập kỷ 1930 đến nay, đã có hàng trăm văn kiện pháp lý do 

nhiều tổ chức quốc tế thông qua đề cập đến vấn đề lao động di trú, tuy 

nhiên, dưới đây là danh mục những văn kiện quan trọng nhất do Liên 

Hợp Quốc và tổ chức thành viên của nó là ILO thông qua
14

. 

1.1. Các văn kiện của Liên Hợp Quốc  

1. Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của tất cả những người lao 

động di trú và thành viên trong gia đình họ, 1990. 

2. Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi các hình thức phân biệt chủng tộc, 

1965.  

3. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, 

1979.  

4. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, 1966.  

5. Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, 1966.  

6. Công ước về quyền trẻ em, 1989.  

7. Nghị định thư về ngăn chặn, trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt 

là buôn bán phụ nữ, trẻ em, bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc 

về chống tội phạm xuyên quốc gia, 2000. 

8. Nghị định thư về chống buôn lậu người di cư qua đường bộ, đường 

                                                                                                       
and Geneva, 1994. 

13 Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3  

(E/2000/23), chap. II, sect. A. 

14 Kỷ yếu các Hội thảo về bảo vệ người lao động ở nước ngoài do Hội Luật gia 

Việt Nam tổ chức trong các ngày 11-12/01/2008 và 3-4/3/2008 tại Hà Nội. 
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biển và đường không, bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc về 

chống tội phạm xuyên quốc gia, 2000. 

1.2. Các văn kiện của ILO  

1. Công ước số 97 về di trú tìm việc làm (sửa đổi), 1949. 

2. Khuyến nghị chung số 86 về di trú tìm việc làm (sửa đổi), 1949. 

3. Công ước số 143 về người lao động di trú (các điều khoản bổ sung), 

1975.  

4. Khuyến nghị chung số 151 về người lao động di trú, 1975.  

5. Công ước số 118 về bình đẳng trong đối xử (an sinh xã hội), 1962.  

6. Công ước số 157 về duy trì các quyền an sinh xã hội, 1982. 

7. Khuyến nghị chung số 167 về duy trì các quyền an sinh xã hội, 1983. 

8. Công ước số 29 về xóa bỏ lao động cưỡng bức, 1930.  

9. Công ước số 87 về tự do lập hội và bảo vệ quyền được tổ chức, 1948.  

10.  Công ước số 98 về quyền được tổ chức và thỏa ước lao động tập 

thể, 1949.  

11.  Công ước số 100 về trả lương bình đẳng, 1951.  

12.  Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức, 1957.  

13.  Công ước số 111 về chống phân biệt đối xử (việc làm và nghề 

nghiệp), 1958.  

14.  Khuyến nghị chung số 111 về chống phân biệt đối xử (việc làm và 

nghề nghiệp), 1958.  

15.  Công ước số 138 về tuổi lao động tối thiểu, 1973.  

16.  Công ước số 169 về các dân tộc thiểu số và bộ lạc, 1989.  

17. Công ước số 181 về các cơ sở lao động tư nhân, 1997.  

18.  Công ước số 182 về xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em tồi tệ 



Khuôn khổ pháp lý quốc tế...  29 

 

nhất, 1999.  

Xét về nội dung, các văn kiện pháp lý quốc tế trên lĩnh vực này tập 

trung vào ba khía cạnh cơ bản, đó là: 

Thứ nhất, hỗ trợ việc làm, đời sống và bảo vệ người lao động di trú 

khỏi sự phân biệt đối xử và ngược đãi (mà tiêu biểu là các Công ước số 

97, Công ước số 143 của ILO và bao gồm một phần của Công ước Liên 

Hợp Quốc về quyền của người lao động di trú và gia đình họ). 

Thứ hai, xác lập và bảo vệ các quyền của người lao động di trú (mà 

tiêu biểu là Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người lao động 

di trú và gia đình họ). 

Thứ ba, ngăn chặn tình trạng buôn bán người nhập cư (mà tiêu biểu 

là Nghị định thư về chống buôn bán người nhập cư bằng đường biển, 

đường bộ và đường hàng không bổ sung Công ước của Liên Hợp Quốc 

về chống các tội phạm xuyên quốc gia).  

II. CÔNG ƢỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN CỦA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ VÀ GIA ĐÌNH HỌ  

Trong hệ thống văn kiện quốc tế về lao động di trú, Công ước quốc tế 

về quyền của người lao động di trú và các thành viên trong gia đình họ 

được coi là một trong những điều ước quan trọng nhất. Công ước này 

được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 18/12/1990 theo 

Nghị quyết 45/158, có hiệu lực từ ngày 01/7/2003. Tính đến ngày 

3/3/2011, Công ước đã có 47 nước thành viên và 47 quốc gia khác đã 

ký nhưng chưa phê chuẩn
15

. Dưới đây là danh sách các quốc gia thành 

viên và các quốc gia đã ký Công ước tính đến ngày 3/3/2011
16

: 

                                                 
15 http://treaties.un.org.  

16 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification. 

http://treaties.un.org/
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Tên quốc gia Ký 
Phê chuẩn  

hoặc gia nhập 

1. Albania  05/01/2007 a 

2. Algeria  21/4/2005 a 

3. Argentina 10/8/2004 23/02/2007 

4. Azerbaijan  11/01/1999 a 

5. Bangladesh 07/10/1998  

6. Belize  14/11/2001 a 

7. Benin 15/9/2005  

8. Bolivia  16/10/2000 a 

9. Bosnia and Herzegovina  13/12/1996 a 

10.  Burkina Faso 16/11/2001 26/11/2003 

11.  Cambodia 27/9/2004  

12.  Cameroon 15/12/2009  

13.  Cape Verde  16/9/1997 a 

14.  Chile 24/9/1993 21/3/2005 

15.  Colombia  24/5/1995 a 

16.  Comoros 22/9/2000  

17.  Congo 29/9/2008  

18.  Ecuador  05/02/2002 a 

19.  Egypt  19/02/1993 a 

20.  El Salvador 13/9/2002 14/3/2003 

21.  Gabon 15/12/2004  

22.  Ghana 7/9/2000 07/9/2000 

23.  Guatemala 7/9/2000 14/3/2003 

24.  Guinea  07/9/2000 a 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
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25.  Guinea-Bissau 12/9/2000  

26.  Guyana 15/9/2005 07/7/2010 

27.  Honduras  09/8/2005 a 

28.  Indonesia 22/9/2004  

29.  Jamaica 25/9/2008 25/9/2008 

30.  Kyrgyzstan  29/9/2003 a 

31.  Lesotho 24/9/2004 16/9/2005 

32.  Liberia 22/9/2004  

33.  Libyan Arab Jamahiriya  18/6/2004 a 

34.  Mali  05/6/2003 a 

35.  Mauritania  22/01/2007 a 

36.  Mexico 22/5/1991 08/3/1999 

37.  Montenegro  23/10/2006 d  

38.  Morocco 15/8/1991 21/6/1993 

39.  Nicaragua  26/10/2005 a 

40.  Niger  18/3/2009 a 

41.  Nigeria  27/7/2009 a 

42.  Paraguay 13/9/2000 23/9/2008 

43.  Peru 22/9/2004 14/9/2005 

44.  Philippines 15/11/1993 05/7/1995 

45.  Rwanda  15/12/2008 a 

46.  Sao Tome and Principe 6/9/2000  

47.  Senegal  09/6/1999 a 

48.  Serbia 11/11/2004  

49.  Seychelles  15/12/1994 a 

50.  Sierra Leone 15/9/2000  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
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51.  Sri Lanka  11/3/1996 a 

52.  St. Vincent and the Grenadines  29/10/2010 a 

53.  Syrian Arab Republic  02/6/2005 a 

54.  Tajikistan 07/9/2000 08/01/2002 

55.  Timor-Leste  30/01/2004 a 

56.  Togo 15/11/2001  

57.  Turkey 13/01/1999 27/9/2004 

58.  Uganda  14/11/1995 a 

59.  Uruguay  15/02/2001 a 

Ghi chú: (a) gia nhập, (d) kế thừa tư cách thành viên. 

Nội dung quan trọng đầu tiên của Công ước này là định nghĩa 

“người lao động di trú” (migrant worker) (Điều 2)
17

, theo đó, “người 

lao động di trú” được hiểu là những người “... đã, đang và sẽ làm một 

công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó không phải là 

công dân” 

Bên cạnh khái niệm trên, Điều 4 Công ước còn đưa ra định nghĩa về 

“các thành viên gia đình”, mà được hiểu là những người kết hôn với 

                                                 
17 Định nghĩa này cụ thể hóa và bổ sung một định nghĩa trước đó về người lao 

động di trú được đề cập trong Công ước số 97 của ILO năm 1949. Theo Điều 11 

Công ước số 97 của ILO, thuật ngữ người di trú vì việc làm được hiểu là một 

người di cư từ một quốc gia này tới quốc gia khác để tìm kiếm việc làm, bao 

gồm bất kỳ người nào được tuyển dụng một cách lâu dài như là một người di 

trú vì việc làm. Khái niệm này không bao hàm: (a) Những lao động qua lại ở 

các vùng biên giới; (b) Những nghệ sĩ và người có chuyên môn hành nghề tự 

do đến làm việc ở nước khác trong thời gian ngắn; và (c) Các thủy thủ. Như 

vậy, so với định nghĩa này, định nghĩa được nêu trong Công ước của Liên Hợp 

Quốc về các quyền của người lao động di trú và các thành viên trong gia đình 

họ mang tính chất cụ thể hơn, vì đã nêu ra 8 dạng người lao động di trú và 6 

dạng người không được coi là lao động di trú. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en#EndDec
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những người lao động di trú hoặc có quan hệ tương tự như quan hệ 

hôn nhân, theo pháp luật hiện hành, cũng như con cái và những người 

sống phụ thuộc khác được công nhận là thành viên của gia đình theo 

pháp luật hiện hành và theo các hiệp định song phương và đa phương 

giữa các quốc gia liên quan. Định nghĩa bổ sung này cũng có ý nghĩa 

quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về di cư lao động 

và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động di trú, vì thực tế cho thấy 

trong rất nhiều trường hợp, người lao động di trú đang làm việc ở nước 

ngoài mang theo cả bố, mẹ, vợ, con và những người thân khác trong 

gia đình họ. 

Mặc dù đều được coi là lao động di trú, tuy nhiên, dựa trên tính 

pháp lý của việc cư trú và lao động, Điều 2 Công ước chia người lao 

động di trú và các thành viên gia đình họ thành hai loại: (i) Có giấy tờ 

hợp pháp (hoặc hợp pháp) (documented migrant) và (ii) Không có giấy 

tờ (hoặc bất hợp pháp) (undocumented migrant), trong đó dạng (i) là 

những người được một nước cho phép vào, ở lại và làm một công việc 

được trả lương tại quốc gia đó, còn dạng (ii) là những người không 

được trao các quyền tương tự. 

Để làm rõ hơn khái niệm “người lao động di trú”, Điều 2 Công ước 

nêu rõ những đối tượng được coi là lao động di trú theo định nghĩa của 

Công ước, bao gồm 8 dạng:  

1. “Nhân công vùng biên” - chỉ những lao động di trú thường trú tại 

một nước láng giềng nơi họ thường trở về hàng ngày hoặc ít nhất 

mỗi tuần một lần;  

2. “Nhân công theo mùa” - chỉ những lao động di trú làm những công 

việc có tính chất mùa vụ và chỉ làm một thời gian nhất định trong 

năm;  

3. “Người đi biển” - chỉ những lao động di trú được tuyển dụng làm 

việc trên một chiếc tàu đăng ký tại một quốc gia mà họ không phải 
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là công dân, bao gồm cả ngư dân;  

4. “Nhân công làm việc tại một công trình trên biển” - chỉ những lao 

động di trú được tuyển dụng làm việc trên một công trình trên biển 

thuộc quyền tài phán của một quốc gia mà họ không phải là công 

dân;  

5. “Nhân công lưu động” - chỉ những lao động di trú sống thường trú 

ở một nước phải đi đến một hoặc nhiều nước khác nhau trong  các 

khoảng thời gian do tính chất công việc của người đó;  

6. “Nhân công theo dự án” - chỉ những lao động di trú được nhận vào 

quốc gia nơi có việc làm trong một thời gian nhất định để chuyên 

làm việc cho một dự án cụ thể đang được người sử dụng lao động 

của mình thực hiện tại quốc gia đó;  

7. “Nhân công lao động chuyên dụng” - chỉ những lao động di trú mà 

được người sử dụng lao động của mình cử đến quốc gia nơi có việc 

làm trong một khoảng thời gian hạn chế nhất định để đảm nhiệm 

một công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể mang tính chuyên môn kỹ 

thuật ở quốc gia nơi có việc làm;  

8. “Nhân công tự chủ” - chỉ những lao động di trú tham gia làm một 

công việc có hưởng lương nhưng không phải dưới dạng hợp đồng 

lao động mà thường là bằng cách làm việc độc lập hoặc cùng với 

các thành viên gia đình của mình, hoặc dưới các hình thức khác mà 

được coi là nhân công tự chủ theo pháp luật của quốc gia nơi có 

việc làm hoặc theo các hiệp định song phương và đa phương. 

Thêm vào đó, nhằm làm rõ hơn khái niệm người lao động di trú, 

Điều 3 Công ước liệt kê những đối tượng không được coi là lao động di 

trú (dựa trên tiêu chí nghề nghiệp), bao gồm 6 dạng chính như sau:  

1. Những người được cử hoặc tuyển dụng bởi các cơ quan và tổ chức 

quốc tế, hoặc bởi một nước sang một nước khác để thực hiện các 

chức năng chính thức;  
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2. Những người được cử hoặc tuyển dụng bởi một nước hoặc người 

thay mặt cho nước đó ở nước ngoài tham gia các chương trình phát 

triển và các chương trình hợp tác khác;  

3. Những người sống thường trú ở một nước không phải quốc gia xuất 

xứ để làm việc như những nhà đầu tư;  

4. Những người tị nạn và không có quốc tịch;  

5. Sinh viên và học viên;  

6. Những người đi biển hay người làm việc trên các công trình trên 

biển không được nhận vào để cư trú và tham gia vào một công việc 

có hưởng lương ở quốc gia nơi có việc làm. 

Ngoài các định nghĩa kể trên, Công ước đã quy định các nguyên tắc 

chỉ đạo và một hệ thống toàn diện, cụ thể các quyền của người lao động 

di trú. Đây có thể xem là đóng góp lớn nhất Công ước với việc bảo vệ 

nhóm xã hội này, bởi lẽ nhiều quyền quan trọng được nêu trong Công 

ước chưa hề được đề cập trong các điều ước quốc tế trước đó. 

Công ước đề ra ba nguyên tắc chỉ đạo, đó là: 

1. Không phân biệt đối xử: Nguyên tắc này được nêu ở Điều 1, nghĩa 

là tất cả các quyền được xác lập trong Công ước phải được áp dụng 

một cách bình đẳng cho tất cả mọi người lao động di trú; không 

được tạo ra bất kỳ sự áp dụng hay đối xử khác biệt nào dựa trên bất 

kỳ yếu tố nào về dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, độ tuổi, 

địa vị xã hội, nghề nghiệp, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, quan 

điểm xã hội.... 

2. Đối xử quốc gia (national treatment) với người lao động di trú: 

Nguyên tắc này được đề cập ở Điều 25, theo đó các quốc gia phải 

bảo đảm cho người lao động di trú đang làm việc ở nước mình được 

hưởng các quyền mà người lao động nước mình đang được hưởng. 

Nói cách khác, các chế độ áp dụng với người lao động di trú phải 
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“không được kém thuận lợi hơn” so với các chế độ áp dụng với 

người lao động là công dân của quốc gia gốc, cụ thể trong các vấn 

đề như thù lao, điều kiện làm việc, các tiêu chuẩn tuyển dụng... 

3. Các quyền được áp dụng trong suốt quá trình di cư lao động: 

Nguyên tắc này cũng được đề cập ở Điều 1. Trong đó, các quốc gia 

phải bảo đảm sự bảo vệ các quyền của người lao động di trú trong 

mọi giai đoạn của tiến trình di cư lao động, bao gồm các giai đoạn 

chuẩn bị, trên đường đi đến, khi làm việc ở nước tiếp nhận, và khi 

trở về nước gốc.  

 Tương ứng với cách phân chia các dạng người lao động di trú để 

phù hợp với tính đa dạng về nguồn gốc và vị thế pháp lý của họ, Công 

ước đề cập đến các quyền con người cơ bản mà tất cả mọi người lao 

động di trú, bất kể hợp pháp hay bất hợp pháp
18

, cùng với các thành 

viên gia đình họ đều phải được bảo đảm, và các quyền bổ sung áp dụng 

với những người lao động di trú hợp pháp và các thành viên gia đình 

họ. 

 Các quyền cơ bản được đề cập trong Phần III (từ Điều 8 - 32), bao 

gồm: 

1. Quyền sống (Điều 9). 

2. Quyền được thừa nhận là thể nhân trước pháp luật (Điều 24). 

3. Quyền không bị tra tấn hoặc đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân 

đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm (Điều 10). 

4. Quyền không bị bắt làm nô lệ hay nô dịch, bị lao động cưỡng bức 

hay bắt buộc (Điều 11). 

5. Quyền được bảo vệ sự riêng tư (Điều 14). 

                                                 
18 Trong các tài liệu về vấn đề này, người lao động di trú bất hợp pháp (illegal 

migrant) còn được đề cập bằng các thuật ngữ như “irregular migrant”, 

“undocumented migrant” hoặc “clandestine migrant”. 
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6. Quyền sở hữu tài sản (Điều 15).  

7. Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, nhận thức và tôn giáo (Điều 12). 

8. Quyền tự do ngôn luận (Điều 13).  

9. Quyền tự do rời khỏi hoặc trở về bất kỳ quốc gia nào, kể cả nước 

xuất xứ, vào bất kỳ thời điểm nào (Điều 8).  

10. Quyền được nhận sự chăm sóc y tế khẩn cấp cần thiết trên cơ sở 

đối xử bình đẳng như các công dân của quốc gia liên quan (Điều 

28).  

11. Quyền có họ tên, được khai sinh và có quốc tịch của trẻ em các gia 

đình lao động di trú (Điều 26). 

12. Quyền của trẻ em các gia đình lao động di trú được tiếp cận giáo 

dục trên cơ sở đối xử bình đẳng như các công dân của quốc gia mà 

cha mẹ đang làm việc (Điều 30).  

13. Quyền được tôn trọng và duy trì bản sắc văn hoá (Điều 26).  

14. Quyền được gửi về nước hoặc mang theo số tiền kiếm được khi hồi 

hương (Điều 26).  

15. Quyền không bị trục xuất tập thể (Điều 22).  

16. Quyền được nhận sự hỗ trợ, bảo vệ của một cơ quan ngoại giao 

hoặc lãnh sự của quốc gia xuất xứ, hoặc của quốc gia đại diện cho 

lợi ích của quốc gia xuất xứ khi các quyền được thừa nhận trong 

Công ước này bị vi phạm (Điều 23). 

17. Quyền tự do và an toàn cá nhân (các Điều 16, 21), bao gồm sự bảo 

vệ người lao động cư trú và các thành viên trong gia đình họ khỏi 

bị tịch thu, hủy hoặc cố gắng hủy một cách tuỳ tiện các giấy tờ 

nhận dạng, giấy tờ cho phép nhập cảnh hoặc lưu lại, cư trú hoặc lập 

nghiệp trong lãnh thổ quốc gia hoặc giấy phép lao động. 

18. Các quyền trong tố tụng hình sự (các Điều 17, 18, 19), bao gồm 

được đối xử nhân đạo, được xét xử một cách công bằng và được 
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áp dụng những tiêu chuẩn tư pháp của một xã hội văn minh như 

không bị áp dụng hồi tố, không bị bỏ tù vì không hoàn thành 

một nghĩa vụ hợp đồng, không bị buộc phải đưa ra lời khai 

chống lại chính mình hoặc nhận tội, có quyền bào chữa và được 

nhận các trợ giúp pháp lý cần thiết... 

19. Quyền được đối xử bình đẳng như các công dân của quốc gia nơi 

có việc làm liên quan đến vấn đề thù lao và những điều kiện làm 

việc, tuyển dụng khác như làm ngoài giờ, giờ làm việc, nghỉ cuối 

tuần, ngày nghỉ được trả lương, an toàn lao động, y tế, chấm dứt 

quan hệ lao động, độ tuổi lao động tối thiểu, hạn chế làm việc tại 

gia và bất kỳ vấn đề nào khác mà, theo pháp luật và thực tiễn quốc 

gia, được coi là điều kiện làm việc, tuyển dụng (Điều 25). 

20. Quyền được tham gia công đoàn và những hiệp hội khác được 

thành lập theo pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế, xã hội, văn 

hóa và các lợi ích khác của họ, chỉ phụ thuộc vào những quy định 

của các tổ chức liên quan (Điều 26).  

21. Quyền hưởng an sinh xã hội tương tự như mức độ dành cho những 

công dân sở tại trong chừng mực là họ đáp ứng được những yêu 

cầu được quy định trong pháp luật của quốc gia đó và trong các 

điều ước song và đa phương (Điều 27). 

Về ý nghĩa, các quyền cơ bản kể trên nhằm bảo đảm cho mọi người 

lao động di trú, kể cả những người lao động di trú không có giấy tờ, 

trong mọi trường hợp đều không bị đối xử như những kẻ phạm tội, và 

phải được tôn trọng như những con người, hoặc trong nhiều trường 

hợp, như những nạn nhân của những kẻ buôn người.  

Ngoài các quyền chung nêu trên, những người lao động di trú và 

các thành viên gia đình họ mà có giấy tờ hợp pháp còn được hưởng các 

quyền khác nêu trong Phần IV Công ước (từ Điều 36-56), cụ thể là: 
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1. Quyền được thông báo đầy đủ về mọi điều kiện liên quan đến việc 

cư trú và các công việc mà họ sẽ phải làm (Điều 37). 

2. Quyền được vắng mặt tạm thời mà không ảnh hưởng đến việc được 

phép cư trú hoặc lao động (Điều 38). 

3. Quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong lãnh thổ của 

quốc gia nơi có việc làm (Điều 39).  

4. Quyền lập hội và các nghiệp đoàn tại quốc gia nơi có việc làm 

nhằm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích về kinh tế, xã hội, văn hóa và 

các lợi ích khác của họ (Điều 40).  

5. Quyền tham gia vào các vấn đề công, bầu cử và được bầu cử trong 

các cuộc bầu cử tại quốc gia xuất xứ (Điều 41). 

6. Quyền được bảo vệ và hỗ trợ để có cuộc sống gia đình hợp nhất 

(Điều 44).  

7. Quyền được chuyển thu nhập để chu cấp cho gia đình từ quốc gia 

nơi có việc làm đến quốc gia xuất xứ hoặc bất cứ một quốc gia nào 

khác (Điều 47). 

8. Quyền được đối xử bình đẳng như công dân sở tại trong các vấn đề 

về thuế (Điều 48). 

9. Quyền tự do lựa chọn công việc có hưởng lương của họ, chỉ phải 

theo những điều kiện và hạn chế nhất định (Điều 52). 

10.  Quyền được đối xử bình đẳng như với công dân của nước sở tại 

trong các vấn đề về lao động, việc làm (các Điều 54, 55). 

11.  Quyền không bị trục xuất một cách tuỳ tiện (Điều 56). 

12.  Quyền được hỗ trợ thiết lập và tham gia các thủ tục hay thể chế 

nhằm thực hiện những nhu cầu, nguyện vọng và các nghĩa vụ đặc 

biệt của người lao động di trú và các thành viên gia đình họ ở cả các 

quốc gia xuất xứ và các quốc gia nơi có việc làm (Điều 42). Quyền 
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này bao gồm việc tư vấn hay tham gia vào quá trình đưa ra các 

quyết định về cuộc sống và việc quản lý các cộng đồng địa phương, 

cũng như hưởng các quyền chính trị ở các quốc gia nơi có việc làm. 

13.  Quyền được đối xử bình đẳng như công dân của quốc gia nơi có 

việc làm, liên quan đến việc tiếp cận các tổ chức và dịch vụ giáo 

dục; các dịch vụ hướng nghiệp và việc làm; các cơ sở, tổ chức đào 

tạo và tái đào tạo nghề; nhà ở; các dịch vụ xã hội và y tế; tham gia 

các hợp tác xã và doanh nghiệp tự quản; tham gia đời sống văn hóa 

(Điều 43). 

14.  Quyền bình đẳng của các thành viên trong gia đình của người lao 

động di trú với người dân bản địa trong các vấn đề: (i) Tiếp cận các 

tổ chức và dịch vụ giáo dục; (ii) Tiếp cận các tổ chức, dịch vụ 

hướng nghiệp và đào tạo nghề; (iii) tiếp cận các dịch vụ y tế và xã 

hội; (iv) Tiếp cận và tham gia đời sống văn hóa (Điều 45). Quyền 

này bao gồm trách nhiệm của các quốc gia tiếp nhận lao động phải 

tạo điều kiện cho sự hòa nhập của con cái của những người lao 

động di trú vào hệ thống trường học địa phương cũng như cho việc 

dạy tiếng mẹ đẻ và văn hóa cho con cái của người lao động di trú. 

15.  Quyền được miễn các loại thuế và phí xuất nhập khẩu đối với các 

thiết bị, đồ dùng gia đình và cá nhân, cũng như các thiết bị cần thiết 

phục vụ làm một công việc có hưởng lương trong các trường hợp: 

(i) Khi rời quốc gia xuất xứ hoặc quốc gia thường cư trú; (ii) Khi 

được nhận vào quốc gia nơi có việc làm lần đầu; (iii) Khi rời quốc 

gia nơi có việc làm lần đầu; (iv) Khi quay trở về quốc gia xuất xứ 

hoặc quốc gia cư trú lần cuối (Điều 46). 

16.  Quyền được cấp giấy phép cư trú trong khoảng thời gian ít nhất 

bằng với thời hạn được phép làm công việc có hưởng lương (Điều 

49). Liên quan đến quyền này, người lao động di trú mà được phép 

tự do lựa chọn công việc có hưởng lương sẽ không bị mất giấy phép 

cư trú chỉ bởi việc ngừng làm công việc có hưởng lương trước khi 
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hết hạn của giấy phép lao động.  

 Từ những nội dung nêu trên, có thể thấy Công ước mang tính 

thực tế rất cao, không chỉ ở chỗ văn kiện này thừa nhận và tính đến 

tính đa dạng về nguồn gốc và vị thế của người lao động di trú, mà 

còn thể hiện ở việc nó tập trung đề cập đến các quyền liên quan đến 

những khía cạnh mà người lao động di trú thường gặp khó khăn 

(“migrant in trouble” rights), bao gồm các quyền về giấy tờ tùy 

thân, về tiếp cận với hệ thống tư pháp, các quyền về các dịch vụ xã 

hội thiết yếu với người lao động di trú và các thành viên trong gia 

đình họ, và quyền được hồi hương
19

...  

Giống như nhiều điều ước quốc tế khác về quyền con người của 

Liên Hợp Quốc, Công ước quy định chế độ báo cáo và giám sát việc 

tuân thủ các nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Về chế độ báo cáo, 

các quốc gia thành viên có nghĩa vụ nộp báo cáo đầu tiên sau một năm 

kể từ khi Công ước có hiệu lực, sau đó phải nộp báo cáo theo định kỳ 5 

năm. Ngoài ra, các quốc gia thành viên còn có thể phải nộp các báo cáo 

bất thường theo yêu cầu của ủy ban giám sát Công ước. Về cơ chế 

giám sát, Công ước quy định thành lập Ủy ban về bảo vệ quyền của 

người lao động di trú gồm 10 chuyên gia độc lập, do các quốc gia thành 

viên Công ước đề cử và bầu ra (nhưng hoạt động với tư cách cá nhân 

chứ không phải trên tư cách đại diện cho quốc gia mà mình có quốc 

tịch). Ủy ban họp mỗi năm một lần để xem xét các báo cáo quốc gia và 

đưa ra những bình luận, khuyến nghị chung cho mọi quốc gia thành 

                                                 
19 Về vấn đề này, xem thêm bài trình bày của Philip S. Robertson Jr.(Cố vấn về 

các vấn đề di trú và quyền của người lao động của dự án SEARCH) về Công 

ước quốc tế về các quyền của người lao động di trú và các thành viên trong gia đình 

họ, tại Hội thảo về pháp luật và cơ chế quốc gia, khu vực và quốc tế về bảo vệ 

người lao động ở nước ngoài do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức vào các ngày 

11-12/01/2008 tại Hà Nội. 
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viên. Thêm vào đó, Công ước quy định cơ chế cho phép một quốc gia 

thành viên có quyền khiếu nại với Ủy ban giám sát công ước về việc 

một quốc gia thành viên khác không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 

theo quy định của Công ước (Điều 76); và cơ chế cho phép cá nhân 

công dân có thể khiếu nại với Ủy ban giám sát về việc Chính phủ 

không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Công ước 

(Điều 77). Tuy nhiên, Công ước cho phép bảo lưu các Điều 76 và 77. 

III. CÁC VĂN KIỆN CÓ LIÊN QUAN CỦA ILO  

Là tổ chức tiên phong trong vấn đề pháp điển hóa các quy định quốc tế 

về di cư lao động, từ trước đến nay ILO đã thông qua nhiều văn kiện đề 

cập đến việc bảo vệ người lao động di trú, dưới hai hình thức chủ yếu 

là các Công ước và Khuyến nghị.  

Trong số văn kiện của ILO về vấn đề này có hai Công ước quan 

trọng nhất, đó là Công ước số 97 về lao động di trú vì việc làm (sửa đổi 

năm 1949) và Công ước số 143 về người lao động di trú trong hoàn 

cảnh bị lạm dụng, và về việc thúc đẩy cơ hội và sự đối xử bình đẳng 

với người lao động di trú (các quy định bổ sung). Hai Công ước này 

thuộc vào 8 Công ước cơ bản của ILO
20

. Tính chất quan trọng của hai 

Công ước này thể hiện ở chỗ, chúng đề cập đến các vấn đề phát sinh 

trong toàn bộ quá trình di cư lao động, kể từ khi người lao động ở nước 

gốc, trong quá trình làm việc ở nước nhận cho đến khi trở về. Thêm 

                                                 
20 8 Công ước cơ bản (trên tổng số khoảng 200 Công ước do ILO thông qua từ 

năm 1919 đến nay) thể hiện quan điểm của các quốc gia thành viên của tổ chức 

này về những nguyên tắc và tiêu chuẩn cơ bản nhất trong quan hệ lao động mà 

các quốc gia cần tuân thủ. Các Công ước này bao gồm: hai Công ước số 97 và 

143 về lao động di trú; hai Công ước số 29 và 105 về xóa bỏ lao động cưỡng 

bức; hai Công ước số 100 và 111 về xóa bỏ phân biệt đối xử trong lao động và 

việc làm; và hai Công ước số 138, 182 về tuổi lao động tối thiểu và xóa bỏ lao 

động trẻ em. 
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vào đó, tương tự như Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của 

người lao động di trú, các Công ước bảo vệ mọi người lao động di trú, 

bất kể vị thế pháp lý của họ như thế nào và có hay không việc thực hiện 

nguyên tắc có đi có lại giữa các quốc gia liên quan.  

3.1. Công ƣớc số 97 năm 1949 

Công ước này được ILO thông qua ngày 8/6/1949 để sửa đổi Công ước 

về di trú vì việc làm năm 1939. Công ước có hiệu lực từ ngày 

22/01/1952, và tính đến ngày 3/3/2011, Công ước có 47 nước thành 

viên
21

.  

Phần I của Công ước đề cập đến việc hỗ trợ và bảo vệ người lao 

động di trú. Theo Phần này, các quốc gia thành viên có các nghĩa vụ: 

1. Cung cấp các thông tin có liên quan cho Văn phòng Lao động quốc 

tế và các nước thành viên khác (Điều 1), bao gồm: (a) Thông tin về 

những chính sách, pháp luật và quy định của quốc gia liên quan đến 

các vấn đề di trú và nhập cư; (b) Thông tin về các quy định đặc biệt 

liên quan đến việc di trú vì việc làm và các điều kiện làm việc cũng 

như nghề nghiệp của những người di trú vì việc làm; và (c) Thông 

tin liên quan đến những thỏa thuận chung và những thỏa thuận đặc 

biệt về các vấn đề được các nước thành viên đã thông qua. Thêm 

vào đó, các quốc gia cũng có nghĩa vụ cung cấp các thông tin liên 

quan một cách miễn phí cho người lao động di trú (Điều 2).  

2. Hỗ trợ việc đi lại và tiếp nhận người lao động di trú (Điều 4). 

3. Duy trì và cung cấp các dịch vụ thích đáng và miễn phí để hỗ trợ 

những người di trú vì việc làm (Điều 2), trong đó bao gồm dịch vụ y 

tế và điều kiện sinh hoạt vệ sinh cả khi đi và khi đến, cả với người 

lao động di trú và với những thành viên trong gia đình họ đi kèm 

                                                 
21 ILOLEX (30/3/2008). 
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(Điều 4), dịch vụ việc làm (Điều 7). 

4. Hợp tác với nhau để chống sự tuyên truyền lệch lạc về các vấn đề di 

trú và nhập cư (Điều 3).  

Phần II của Công ước đề cập đến việc đối xử bình đẳng với người lao 

động di trú. Theo Phần này, các quốc gia thành viên có các nghĩa vụ: 

1. Áp dụng chế độ đối xử quốc gia với người lao động di trú (Điều 6). 

Cụ thể, các quốc gia thành viên Công ước phải áp dụng với mọi 

người di trú hợp pháp trong lãnh thổ nước mình sự đối xử ở mức 

không kém hơn sự đối xử với công dân của nước mình trong các 

vấn đề về hành chính, các quy định về tiền công, thời giờ làm việc 

và nghỉ ngơi, tuổi tối thiểu và về các khía cạnh khác trong quan hệ 

lao động, kể cả việc gia nhập các công đoàn và thỏa ước tập thể, các 

vấn đề về nơi ở, an sinh xã hội, thuế và thủ tục tố tụng... 

2. Cho phép những người di trú vì việc làm được chuyển thu nhập và 

tiền tiết kiệm của họ ra nước ngoài (Điều 8). 

Ngoài những nội dung trên, Công ước còn bao gồm ba Phụ lục đề cập 

đến những quy định và hướng dẫn cụ thể nhằm bảo vệ các quyền của 

người lao động di trú, trong đó: 

1. Phụ lục 1 đề cập đến việc tuyển dụng, bố trí và các điều kiện lao động 

của những người di trú vì việc làm được tuyển dụng mà không theo 

các thỏa thuận do chính quyền bảo trợ để đi theo nhóm. Theo Điều 3 

của Phụ lục, các quốc gia chấp thuận Phụ lục này sẽ phải hạn chế 

thành phần chủ thể tham gia các hoạt động tuyển dụng, giới thiệu và 

bố trí người lao động di trú trong phạm vi: (a) Các văn phòng tuyển 

dụng công cộng hoặc các cơ quan công cộng khác ở địa phương mà 

các hoạt động được tiến hành; (b) Các cơ quan công cộng ở địa 

phương mà trên đó các hoạt động được thực hiện cho phép tiến hành 

theo một thỏa thuận giữa các Chính phủ liên quan; và (c) Các cơ quan 
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được thiết lập phù hợp với các điều khoản của một văn kiện quốc tế. 

Tuy nhiên, theo các khoản 3 và 4 điều này, pháp luật quốc gia hoặc 

một thỏa thuận song phương có thể cho phép các chủ thể tư nhân, bao 

gồm các cơ quan tư nhân được ủy quyền bởi các nhà chức trách có 

thẩm quyền, các chủ sử dụng lao động đang cần thuê người lao động 

di trú, được tiến hành các hoạt động tuyển dụng, giới thiệu hoặc bố trí 

người lao động di trú, miễn là phải giám sát hoạt động của các chủ 

thể tư nhân này. Điều 4 của Phụ lục quy định, dịch vụ do cơ quan 

dịch vụ việc làm công cộng của quốc gia, cung cấp cho người lao 

động di trú phải là miễn phí. Điều 5 đề cập đến những yêu cầu cụ thể 

trong cơ chế giám sát việc sử dụng người lao động di trú của những 

chủ sử dụng lao động. Theo đó, một bản sao hợp đồng tuyển dụng 

phải được trao cho người lao động di trú trước khi họ xuất hành sang 

nước tiếp nhận lao động, hoặc tại một trung tâm tiếp nhận khi họ vừa 

đến nước mà họ sẽ làm việc. Bản hợp đồng này phải chứa đựng 

những quy định về điều kiện làm việc và thù lao trả cho người lao 

động. Thêm vào đó, trước khi xuất hành sang nước tiếp nhận, người 

lao động di trú còn phải được nhận một tài liệu thông tin về những 

điều kiện tổng quát về đời sống và công việc áp dụng với họ trong 

thời gian họ sẽ làm việc ở nước đó.  

2. Phụ lục II đề cập đến việc tuyển dụng, bố trí và các điều kiện lao 

động của những người di trú vì việc làm được tuyển dụng theo 

các thỏa thuận do chính quyền bảo trợ để đi theo nhóm. Tương 

tự như Phụ lục 1, Điều 3 phụ lục này cũng yêu cầu các quốc gia 

phải giới hạn các chủ thể có thẩm quyền tuyển dụng, bố trí và 

các điều kiện lao động của những người di trú vì việc làm được 

tuyển dụng theo các thỏa thuận do chính quyền bảo trợ để đi theo 

nhóm trong phạm vi các chủ thể công cộng. Tuy nhiên, có thể 

mở rộng sang một số dạng chủ thể tư nhân nhưng phải có sự 

giám sát. Điều 4 cũng quy định dịch vụ của các cơ quan dịch vụ 

việc làm công cộng cung cấp cho những người di trú vì việc làm 
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được tuyển dụng theo các thỏa thuận do chính quyền bảo trợ để 

đi theo nhóm phải là miễn phí. Điều 6 đề cập đến các hướng dẫn 

cụ thể trong việc giám sát sử dụng người lao động di trú được 

tuyển dụng theo các thỏa thuận do chính quyền bảo trợ để đi theo 

nhóm (tương tự như các quy định ở Phụ lục I). 

3. Phụ lục III đề cập đến các vấn đề liên quan đến tài sản cá nhân, 

các dụng cụ và thiết bị với những người di trú vì việc làm. 

Theo Phụ lục này, các quốc gia cần miễn thuế hải quan cho các 

tài sản cá nhân, dụng cụ và thiết bị cầm tay thông thường của 

người lao động di trú và các thành viên gia đình họ khi họ 

mang theo những tài sản đó vào nước tiếp nhận (Điều 1) và khi 

họ chuyển chúng trở về nước gốc (Điều 2). 

3.2. Công ƣớc số 143 năm 1975 

Công ước này được ILO thông qua vào ngày 4/6/1975, nhằm bổ sung 

cho Công ước số 97 năm 1949 và Công ước về phân biệt đối xử (việc 

làm và nghề nghiệp) năm 1958. Công ước có hiệu lực từ ngày 

9/12/1978; và tính đến ngày 3/3/2011, Công ước có 23 nước thành 

viên
22

.  

Về nội dung, sau khi tái khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia thành 

viên cần phải tôn trọng các quyền con người cơ bản của tất cả người 

lao động di trú (Điều 1), Công ước đề cập đến những khía cạnh mà các 

Công ước số 97 và Công ước về phân biệt đối xử (việc làm và nghề 

nghiệp) chưa đề cập rõ, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu các quốc gia thành viên khảo sát tình hình người lao động 

di trú được tuyển dụng trái phép đang làm việc ở nước mình hoặc 

được đưa qua nước mình để sang các nước khác và tình trạng của 

                                                 
22 ILOLEX (30/3/2008). 
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những người lao động di trú được tuyển dụng trái phép (Điều 2). 

2. Áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn dòng 

người lao động di trú bất hợp pháp và việc tuyển dụng bất hợp pháp 

người di trú (Điều 3). 

3. Truy cứu trách nhiệm hình sự những kẻ tổ chức buôn bán người lao 

động di trú trái phép (Điều 5). 

4. Áp dụng các biện pháp chế tài hành chính, dân sự và hình sự đối với 

những kẻ tuyển dụng trái phép người lao động di trú (Điều 6).  

5. Thông qua và thực hiện một chính sách quốc gia nhằm thúc đẩy và 

bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội và đối xử trong lao động và việc 

làm, an sinh xã hội, công đoàn và quyền văn hóa, tự do cá nhân và 

tập thể đối với người lao động di trú và các thành viên trong gia 

đình họ sống hợp pháp trên lãnh thổ của mình. 

6. Thực hiện các biện pháp cần thiết để tạo điều kiện tái đoàn tụ gia 

đình của tất cả người lao động di trú cư trú hợp pháp trên lãnh thổ 

của mình. 

IV. NGHỊ ĐỊNH THƢ PALERMO  

Một trong những công cụ pháp lý quốc tế quan trọng khác để bảo vệ 

người lao động di trú là Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng chống và 

trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Nghị định 

thư Palermo), được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 

15/11/2000 để bổ sung Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia của Liên Hợp Quốc. 

Việc thông qua Nghị định thư kể trên được coi là một bước phát 

triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình pháp điển hóa các quy 

phạm pháp luật quốc tế về bảo vệ người lao động di trú. Do trong quá 
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trình di cư lao động quốc tế, ở một số trường hợp, diễn ra tình trạng 

buôn bán và bóc lột người lao động dưới nhiều hình thức. Trong khi 

đó, trong một thời kỳ dài, do không nhất trí được về nội hàm của thuật 

ngữ “buôn bán người” (human trafficking) nên cộng đồng quốc tế đã 

không thể cùng nhau thông qua một điều ước riêng để ngăn chặn vấn 

nạn này.  

Trên thực tế, trước khi Nghị định thư Palermo được thông qua, đã có 

một số điều ước quốc tế ít nhiều đề cập đến vấn đề này, đặc biệt là các 

điều ước về vấn đề chống buôn bán nô lệ, cụ thể như Công ước về nô lệ 

(1926, Hội Quốc Liên, được thừa nhận và sửa đổi bởi Liên Hợp Quốc 

theo Nghị định thư năm 1953) và Công ước bổ sung về xóa bỏ chế độ nô 

lệ, việc buôn bán nô lệ và các thể chế, tập tục khác tương tự chế độ nô lệ 

(1956, Liên Hợp Quốc)... Tuy nhiên, những điều ước này tỏ ra chưa đủ 

để ngăn chặn nạn buôn bán người, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng của di 

cư lao động quốc tế. Nguyên nhân cơ bản là, để chống buôn bán người 

hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, trên phạm vi quốc tế, liên 

quan đến cả nước gốc, nước quá cảnh và nước đến, bao gồm những biện 

pháp ngăn ngừa việc buôn bán, trừng trị những kẻ buôn bán và bảo vệ 

nạn nhân, kể cả việc bảo vệ những quyền con người của họ. Trong các 

điều ước quốc tế trước đó, mặc dù đã đưa ra một số biện pháp thiết thực, 

song mới chỉ đề cập đến hành vi “buôn bán người” theo nghĩa hẹp (chủ 

yếu là “đưa lậu người qua biên giới” (human smuggling) nhằm mục đích 

bóc lột tình dục) và cơ bản mới nhằm vào nạn nhân là phụ nữ và trẻ em 

gái. Thêm vào đó, các điều ước trước đó chưa bao gồm những quy định 

có tác dụng bảo vệ đầy đủ những người dễ bị tổn thương và nạn nhân bị 

buôn bán. Trong khi đó, buôn bán người là một vấn nạn có tính toàn cầu, 

xuyên biên giới, tác động tới tất cả quốc gia, tổ chức và cộng đồng. Vấn 

nạn này ngày càng diễn biến phức tạp, do gắn với các yếu tố toàn cầu 

hóa như sự chuyển dịch lao động, sự phát triển của các phương tiện 
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thông tin liên lạc và giao thông, sự gia tăng khoảng cách giữa người giàu 

và người nghèo…, đe dọa an ninh và quyền con người toàn cầu.  

Nói cách khác, trước khi có Nghị định thư Palermo, cộng đồng 

quốc tế vẫn thiếu một văn kiện toàn diện, toàn cầu, có thể xử lý mọi 

khía cạnh của buôn bán người. Do vấn đề buôn bán người ngày càng 

thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đã đặt ra những yêu cầu và 

áp lực ngày càng lớn với Liên Hợp Quốc phải tăng cường hành động 

để đối phó. Kết quả là vào tháng 12/1998, Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc đã thông qua Nghị quyết 53/111 thành lập một ủy liên chính phủ 

lâm thời để soạn thảo một điều ước quốc tế về chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia, trong đó bao gồm tội buôn người. Và đến ngày 

15/11/ 2000, Nghị định thư Palermo được thông qua theo Nghị quyết 

55/25 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, như là một giải pháp và công 

cụ pháp lý quan trọng nhằm đạt được mục đích này. Tính đến ngày 

28/11/2010, có 117 quốc gia đã ký và 142 quốc gia đã phê chuẩn hoặc 

gia nhập Nghị định thư này. 

Ngoài định nghĩa “buôn bán người”, nội dung cơ bản khác của Nghị 

định thư Palermo bao gồm: (i) Nghĩa vụ hình sự hóa các hành vi buôn 

bán người; (ii) Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán; (iii) Hợp tác 

quốc tế trong việc phòng, chống buôn bán người…và một số khía cạnh 

khác. 

Trong Nghị định thư Palermo, thuật ngữ “buôn bán người” đề cập 

tới những lạm dụng nghiêm trọng về thể chất, tinh thần và tình dục của 

nạn nhân, mà nhiều trường hợp cũng là những người lao động di trú. 

Thuật ngữ này khác so với khái niệm “buôn lậu người” (human 

smuggling) mà trước năm 1995 vẫn được đồng nhất với buôn bán 

người. 

Cụ thể, khái niệm “buôn bán người” (human trafficking) theo định 

nghĩa tại Điều 3(a) Nghị định thư Palermo, được hiểu là việc: “…tuyển 
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mộ, vận chuyển, chuyển giao, giấu giếm và tiếp nhận người nhằm mục 

đích bóc lột, bằng cách sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực hay những 

hình thức ép buộc khác, hoặc thông qua việc bắt cóc, gian trá, lừa gạt, 

hay lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương của một người 

hoặc bằng cách đưa hay nhận tiền để đạt được sự đồng ý của một 

người đang kiểm soát người khác”. Như vậy, ở đây, buôn bán người là 

sự kết hợp của ba tiêu chí: Hành vi (action); Cách thức tiến hành (by 

means of); và Mục đích của hành động (for purpose of). 

Trên thực tế, trước khi có Nghị định thư Palermo đã có một số định 

nghĩa có liên quan được nêu trong một số điều ước quốc tế, cụ thể như 

định nghĩa về buôn bán nô lệ (Điều 3, Công ước về nô lệ năm 1956); 

thuật ngữ buôn bán người nhằm mục đích mại dâm (Điều 1, Công ước 

về xóa bỏ bóc lột mại dâm người khác năm 1949); thuật ngữ buôn bán 

trẻ em (Điều 2, Nghị định thư năm 2000, bổ sung Công ước về quyền 

trẻ em)… Tuy nhiên, định nghĩa nêu ở Điều 3 Nghị định thư Palermo 

có tính chất toàn diện, rộng và cụ thể nhất, cho phép đối phó hiệu quả 

hơn với nạn buôn bán người, vì theo định nghĩa này, phạm vi tài phán 

được mở rộng đến: 

1. Mọi hành vi phạm tội xuyên biên giới hoặc trong một quốc gia. 

2. Nhằm nhiều mục đích bóc lột khác nhau (không chỉ nhằm bóc lột 

tình dục). 

3. Hướng vào nhiều dạng nạn nhân (không chỉ bao gồm phụ nữ và trẻ 

em). 

4. Có hoặc không có sự tham gia của các nhóm tội phạm có tổ chức. 

Do những ưu điểm kể trên, định nghĩa “buôn bán người” trong Nghị 

định thư Palermo đã xác lập một khái niệm tiêu chuẩn về buôn bán 

người để thống nhất hành động trong cộng đồng quốc tế. Cụ thể, Thỏa 

thuận COMMIT về hợp tác chống buôn bán người được ký kết bởi 6 



Khuôn khổ pháp lý quốc tế...  51 

 

nước ở Tiểu vùng sông Mê Kông vào ngày 29/10/2004 và nhiều thỏa 

thuận khu vực khác đã sử dụng định nghĩa “buôn bán người” của Nghị 

định thư Palermo là tiêu chuẩn áp dụng chung. 

Theo Điều 3(a) Nghị định thư, hành vi bóc lột bao gồm nhưng 

không giới hạn những việc: (i) Bắt làm mại dâm hay những hình thức 

khai thác tình dục khác; (ii) Cưỡng bức lao động hay phục vụ; (iii) Bắt 

làm nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ; (iv) Nô dịch; (v) Lấy các 

bộ phận cơ thể.  

Điều cần lưu ý ở đây là trong nhiều vụ việc buôn bán người, hành vi 

phạm tội được thực hiện với “sự chấp thuận” (consent) của nạn nhân. 

Tuy nhiên, theo Điều 3(b) Nghị định thư Palermo, sự chấp thuận của 

nạn nhân sẽ bị coi là "không thích đáng” (irrelevant) nếu một trong các 

biện pháp được nêu trong định nghĩa về buôn bán người được sử dụng 

và nạn nhân bị bóc lột. Đặc biệt, theo Điều 3(c), sự chấp thuận của nạn 

nhân trẻ em (những người dưới 18 tuổi) trong mọi trường hợp đều bị 

coi là không thích đáng, kể cả khi không có biện pháp nào được nêu 

trong định nghĩa về buôn bán người được sử dụng. 

Một trong những nội dung quan trọng khác của Nghị định thư 

Palermo là quy định về nghĩa vụ hình sự hóa các hành vi buôn bán 

người của các quốc gia thành viên. Theo Điều 5 Nghị định thư này, các 

quốc gia thành viên có nghĩa vụ hình sự hóa những hành vi buôn bán 

người, trong đó, trách nhiệm hình sự phải được áp dụng cả với những 

hành vi phạm tội chưa đạt và đồng phạm (bao gồm tổ chức hoặc chỉ 

đạo người khác thực hiện hành vi buôn bán người). 

Về vấn đề bảo vệ nạn nhân rất được chú trọng trong Nghị định thư, 

và được coi là yếu tố cốt lõi trong thực thi pháp luật về chống buôn bán 

người. Theo Điều 6 Nghị định thư, các quốc gia phải bảo đảm an toàn 

và bảo vệ nhân thân, sự riêng tư và các quyền tố tụng của nạn nhân bị 

buôn bán. Theo Nghị định thư, việc này bao gồm những yêu cầu như: 
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(i) Xét xử kín nếu cần thiết; (ii) Cung cấp thông tin liên quan đến hệ 

thống tòa án và thủ tục tố tụng/hành chính cho nạn nhân; (iii) Trợ giúp 

nạn nhân trong tiến trình tố tụng. 

Bên cạnh việc bảo vệ, Nghị định thư cũng đề ra những yêu cầu với 

các quốc gia thành viên trong việc hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán. Theo 

Điều 6, các quốc gia thành viên “phải cân nhắc” áp dụng những biện 

pháp phục hồi thể chất, tinh thần và xã hội cho nạn nhân, trên cơ sở 

hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác nếu cần. Các 

biện pháp đó có thể bao gồm: (i) Hỗ trợ y tế, tinh thần và vật chất; (ii) 

Cung cấp nơi ở thích hợp; (iii) Cung cấp hướng dẫn và thông tin, đặc 

biệt về các quyền hợp pháp của nạn nhân bằng ngôn ngữ mà họ có thể 

hiểu được; (iv) Tạo cơ hội việc làm, giáo dục và đào tạo. Trong việc hỗ 

trợ nạn nhân, Nghị định thư nhấn mạnh đến những nhu cầu đặc biệt của 

nạn nhân trẻ em và cả những biện pháp giúp họ đòi bồi thường. 

Một vấn đề khác gắn liền với việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân là cung 

cấp nơi ở và tổ chức hồi hương cho họ. Theo Điều 7 Nghị định thư, các 

quốc gia “phải cân nhắc”, trên tình thần nhân đạo, viêc cho phép nạn 

nhân ở lại trên lãnh thổ nước mình tạm thời hay vĩnh viễn tuỳ từng 

trường hợp. Theo Điều 8, các nước gốc phải hợp tác với nước đến để 

tiếp nhận nạn nhân hồi hương, với sự “quan tâm thích đáng đến an 

toàn” của nạn nhân và việc giải quyết những thủ tục pháp lý có liên 

quan đến họ, bao gồm việc cấp lại các giấy tờ đi lại cho họ. 

Bên cạnh các biện pháp kể trên, Nghị định thư Palermo còn yêu cầu 

các quốc gia thành viên thông qua những chính sách và chương trình 

“toàn diện”, ở tầm vĩ mô, kể cả các biện pháp lập pháp, hành chính, 

giáo dục, tuyên truyền… nhằm ngăn chặn và xóa bỏ các nguyên nhân 

của buôn bán người (đói nghèo, kém phát triển, nhận thức lạc hậu…). 

Trong việc này, Nghị định thư yêu cầu các quốc gia thành viên phải 

phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự và tiến hành hợp tác quốc tế 

(song phương, đa phương), đặc biệt trong thực thi pháp luật. Ở đây, 
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hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng đặc biệt trong những vấn đề như:  

1. Xác minh giấy tờ đi lại và nhân thân của nạn nhân và của kẻ buôn 

bán người. 

2. Xử lý những vụ việc cụ thể. 

3. Xác định và ngăn chặn những “cách thức và thủ đoạn” buôn người 

của các băng nhóm tội phạm.  

4. Tăng cường năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, cán bộ hải quan 

và các quan chức nhà nước khác có liên quan đến phòng chống 

buôn bán người và bảo vệ nạn nhân.  

Cuối cùng, do buôn bán người thường gắn với tình trạng di cư quốc 

tế, các Điều 11, 12 Nghị định thư yêu cầu các quốc gia thành viên phải 

tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới để chống buôn bán 

người, cụ thể là để ngăn chặn khả năng lợi dụng các phương tiện vận 

chuyển thương mại để buôn bán người bằng cách yêu cầu chủ phương 

tiện chỉ vận chuyển những hành khách có giấy tờ thông hành hợp pháp. 

Ngoài ra, kiểm soát biên giới còn bao gồm các biện pháp khác như tăng 

cường hợp tác trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới giữa các nước; 

chế tạo giấy tờ cá nhân và thông hành khó làm giả, ngăn chặn việc làm 

giả, cấp và sử dụng những loại giấy tờ này một cách bất hợp pháp… 

V. NHẬN XÉT  

Kể từ thập kỷ 1930 đến nay, các tổ chức quốc tế, trong đó đặc biệt là 

ILO và Liên Hợp Quốc, đã xây dựng và thông qua được một hệ thống 

khá toàn diện và cụ thể các tiêu chuẩn và cơ chế pháp lý quốc tế để bảo 

vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động di trú. Những tiêu 

chuẩn và cơ chế đó là một phần của cả hai hệ thống: Các điều ước quốc 

tế về quyền con người của Liên Hợp Quốc và các điều ước quốc tế về 
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quyền lao động của ILO. Ở góc độ nhân văn, những tiêu chuẩn và cơ 

chế này thể hiện tính nhân bản sâu sắc, là kết tinh những giá trị nhân 

văn của nhân loại. Ở góc độ pháp lý, kinh tế và xã hội, chúng đóng vai 

trò quan trọng và có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển về 

kinh tế của các quốc gia cũng như nền kinh tế thế giới, đồng thời góp 

phần gìn giữ và củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác giữa các nước gửi 

và nước tiếp nhận lao động. Ở góc độ quyền con người, các tiêu chuẩn 

và cơ chế đó góp phần bảo đảm sự đối xử bình đẳng và sự bảo vệ hiệu 

quả các quyền và lợi ích hợp pháp của một trong những nhóm đối 

tượng dễ bị tổn thương là người lao động di trú. 

Đáng tiếc là mặc dù hệ thống các văn kiện quốc tế về người lao 

động di trú đã được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ qua, có ý nghĩa quan 

trọng về mọi mặt như đã nêu trên và liên tục được Liên Hợp Quốc, 

ILO và nhiều tổ chức quốc tế khác vận động, song rất nhiều quốc gia 

hiện vẫn có thái độ do dự trong việc tham gia các công ước quốc tế về 

vấn đề này. Cụ thể, tính đến nay, sau hơn 20 năm kể từ khi được Đại 

hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, song mới có 47 quốc gia là thành 

viên của Công ước quốc tế về quyền của người lao động di trú và các 

thành viên trong gia đình họ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các 

Công ước cơ bản nhất của ILO trên lĩnh vực này là Công ước số 143 

(được thông qua từ năm 1975, hiện mới có 23 quốc gia thành viên), 

và Công ước số 97 (được thông qua từ năm 1949, hiện mới có 47 

thành viên).  

Một trong những lý do của tình trạng trên là nội dung các công ước 

này, mặc dù có tính nhân văn cao cả, nhưng đặt ra nhiều trách nhiệm, 

đặc biệt là về kinh tế và xã hội, cho những nước tiếp nhận lao động, từ 

đó khiến cho họ ngần ngại. Điều này có thể thấy thông qua việc xem 

xét thành phần các quốc gia thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc 

về quyền của người lao động di trú, mà trong đó, chưa có quốc gia nào 

ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu (những nước phát triển và là nước tiếp 
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nhận lao động di trú) ký và tham gia Công ước này. Cũng từ việc phân 

tích thành phần các quốc gia thành viên, có thể thấy trong số các quốc 

gia châu Á đã ký và tham gia Công ước này không có quốc gia và vùng 

lãnh thổ nào thuộc về nhóm các nước tiếp nhận lao động di trú (Hàn 

Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia…), đồng thời dễ dàng nhận thấy 

là hầu hết các quốc gia đã ký và tham gia công ước là những nước gửi 

lao động đi làm việc ở nước ngoài
23

. Việc các nước tiếp nhận lao động 

không chịu tham gia khiến hiệu lực của các công ước về người lao 

động di trú trên thực tế  ở mức rất hạn chế.  

Để thúc đẩy việc tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế về 

quyền của người lao động di trú thì không thể phó mặc cho Liên Hợp 

Quốc, ILO và các tổ chức quốc tế mà các nước gửi lao động đi làm 

việc ở nước ngoài cần đóng vai trò tiền phong gương mẫu trong việc 

này. Cụ thể, các quốc gia nhóm này cần gương mẫu phê chuẩn hoặc gia 

nhập, cũng như tích cực vận động, gây sức ép với các nước tiếp nhận 

lao động trong việc tham gia và thực hiện các công ước đó.  
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BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG DI 

TRÚ  

Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 

Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng* 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG DI TRÚ Ở 

ASEAN  

Theo các báo cáo công bố tại Diễn đàn ASEAN về lao động di trú lần 

III, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19-20/7/2010, khu vực ASEAN đóng 

góp 9% tổng số lao động di trú trên thế giới.
24

 Tỷ lệ này cơ bản tương 

ứng với tỷ lệ dân số trong khu vực trên tổng số người trên thế giới 

(theo thống kê ở thời điểm cuối năm 2006, tổng dân số của các nước 

ASEAN là 540 triệu, chiếm khoảng 9% trên tổng số 6 tỷ người trên 

hành tinh). Tuy nhiên, dự đoán tỷ lệ người lao động di trú ở ASEAN 

trong những năm tới sẽ ngày càng tăng cao, do trong tổng số 263 triệu 

lao động ở khu vực, có đến 148 triệu người chỉ có mức thu nhập bằng 

hoặc dưới hai đô-la Mỹ một ngày, và cứ 10 người lao động ở khu vực 

thì có một người đang sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực (thu 

nhập dưới một đô-la Mỹ một ngày)
25

.  

Cũng như ở những nơi khác trên thế giới, thu nhập thấp và thiếu 

                                                 
* Giảng viên, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

24 http://www.workersconnection.org/articles.php?more=135.  

25 Kỷ yếu Hội thảo Tư vấn về bảo vệ quyền của người lao động ở nước ngoài do Hội 

Luật gia Việt Nam tổ chức từ ngày 3-4/3/2008. 
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việc làm là hai nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy dòng người di cư lao 

động ở ASEAN. Hiện tại, lao động di trú của các nước ASEAN đang 

làm việc ở hàng trăm quốc gia trong và ngoài khu vực. Nhiều quốc gia 

ASEAN vừa là nước gửi, vừa là nước tiếp nhận lao động (Thái Lan, 

Singapore, Malaysia...). Sự phân bổ lao động di trú trong khu vực có 

thể khái quát như sau
26

:  

1. Thái Lan: Là một trong những nước tiếp nhận lao động chính của 

ASEAN, nước này tiếp nhận 35% tổng số lao động di trú trong 

phạm vi khu vực. Người lao động di trú làm việc ở Thái Lan chủ 

yếu là từ Miến Điện (khoảng 1,5-2 triệu người) và một số người 

Lào, Campuchia... Đồng thời, với tiếp nhận lao động, Thái Lan 

cũng là nước xuất khẩu nhiều lao động sang Trung Đông và một số 

nước khác. 

2. Malaysia: Cũng là một trong những nước tiếp nhận lao động chính 

của ASEAN, Malaysia tiếp nhận khoảng 35% tổng số lao động 

trong khu vực, trong đó chiếm số lượng lớn là từ Indonexia, Việt 

Nam và một số từ Philippin. 

3. Singapore: Nước này tiếp nhận 21% tổng số lao động di trú trong 

khu vực, tuy nhiên cũng là nước có nhiều lao động, chủ yếu là lao 

động trình độ cao, đang làm việc ở Mỹ, châu Âu và một số nước 

khác. 

4. Campuchia: Mặc dù là một nước nghèo của ASEAN, nước này tiếp 

nhận đến 6% tổng số lao động di trú trong khu vực, bao gồm cả lao 

động phổ thông và lao động kỹ thuật, chủ yếu từ hai nước Việt Nam 

và Thái Lan. Tuy nhiên, Campuchia cũng có một số lao động (chủ 

yếu là lao động phổ thông) làm việc ở Thái Lan.  

                                                 
26 Số liệu năm 2005, kết hợp với số liệu mới từ các báo cáo tại Diễn đàn ASEAN 

về lao động di trú lần III, tổ chức tại Hà Nội năm 2010. 
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5. Miến Điện: Là một trong những nước gửi lao động chính của 

ASEAN, Miến Điện cung cấp 27% tổng số lao động di trú đang làm 

việc ở các nước trong khu vực, chủ yếu là ở Thái Lan. 

6. Indonexia: Tương tự như Miến Điện, Indonexia là một trong những 

nước cung cấp nguồn lao động chính của ASEAN, đóng góp 23% 

tổng số người lao động di trú đang làm việc trong khu vực (đó là 

chưa kể những người đang làm việc ở các nước khác ngoài 

ASEAN). Một số lượng lớn lao động di trú của nước này làm việc ở 

Malaysia, ngoài ra còn có nhiều người khác đang làm việc ở các 

nước Đông Á, Trung Đông và một số khu vực khác của thế giới. 

7. Philippin: Đây là một “cường quốc” về xuất khẩu lao động, không 

chỉ của ASEAN mà còn của thế giới, với hơn 6 triệu lao động đang 

làm việc ở nước ngoài, mặc dù lao động di trú của Philippin đang 

làm việc ở các nước ASEAN chỉ chiếm 14% tổng số người lao động 

của khu vực. Trong khu vực ASEAN, người lao động Philippin chủ 

yếu làm việc ở Malaysia và Singapore, còn ở ngoài khu vực, 

Philippin có nhiều lao động di trú đang làm việc ở các nước Đông 

Á, Trung Đông và nhiều nước khác trên thế giới. 

8. Việt Nam: Là nước đóng góp 12 % tổng số người lao động di trú 

đang làm việc ở ASEAN, trong đó một số lượng lớn ở Malaysia. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều lao động di trú đang làm việc ở 

các nước Đông Á, Trung Đông và một số khu vực khác, với tổng số 

lao động làm việc ở nước ngoài vào thời điểm 2008 là hơn một nửa 

triệu người. Xét tổng số lao động di trú đang làm việc ở nước ngoài, 

Việt Nam chỉ đứng sau Philippin và Indonexia trong khu vực 

ASEAN. 

II. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, THÁCH 

THỨC VỚI VIỆC BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG DI 

TRÚ ASEAN 



60 LAO ĐỘNG DI TRÚ TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM  

 

Trong cuộc họp năm 1997, Ủy ban Chuyên gia ba bên của ILO đã chỉ ra 

những thách thức đối với người lao động di trú ở châu Á, trong đó cho 

rằng: "Sự ngược đãi vẫn tồn tại ở những nơi làm việc, thể hiện ở sự đối 

xử với người lao động di trú và các thành viên của họ không phù hợp với 

pháp luật quốc gia hay những chuẩn mực quốc tế đã được phê chuẩn, và 

ở nhiều nơi tình trạng đối xử như vậy cố tình tái diễn và liên quan đến 

các nhóm người lao động chứ không chỉ thuần túy đối với từng cá nhân. 

Tình trạng bóc lột tồn tại ở những nơi có sự đối xử như vậy diễn ra rất 

nghiêm trọng, để lại những hậu quả nặng nề, chẳng hạn khi người lao 

động di trú phải đóng những khoản phí hầu như không liên quan gì đến 

việc tuyển dụng trên thực tế hoặc phí gửi đi lao động ở nước ngoài, phí 

chuyển kiều hối mà không có sự đồng ý tự nguyện của họ, bị lừa phải 

làm các công việc trá hình, bị buộc ký hợp đồng lao động qua những 

người môi giới mà biết rằng những hợp đồng này nói chung sẽ không 

được tôn trọng ngay từ khi bắt đầu lao động, bị thu giữ hộ chiếu hoặc 

những giấy tờ tùy thân khác, bị sa thải hoặc bị ghi vào sổ đen khi họ gia 

nhập hoặc thành lập các tổ chức của người lao động, bị khấu trừ lương 

mà không có sự đồng ý tự nguyện của người lao động và họ chỉ có thể 

lấy lại số tiền khấu trừ đó chỉ khi họ trở về nước xuất xứ của họ, hoặc bị 

trục xuất mà không quan tâm đến quyền lợi phát sinh của họ liên quan 

đến việc làm, nơi ở hoặc địa vị của họ trước đó"
27

. 

Thực trạng kể trên cũng chính là những gì mà người lao động di trú 

của ASEAN đang phải đối mặt, vì các nước trong khu vực này cung 

cấp một tỷ lệ lớn số người lao động di trú ở châu Á. Đáng tiếc là theo 

nhiều chuyên gia, mặc dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi Tuyên 

bố trên được đưa ra, tình trạng của người lao động di trú ở khu vực vẫn 

                                                 
27 Tuyên bố Khuyến nghị chung thông qua tại Hội thảo Tư vấn về bảo vệ quyền 

của người lao động ở nước ngoài do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức các ngày 3-

4/3/2008. 
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chưa có sự thay đổi đáng kể
28

. Cũng theo nhiều chuyên gia, những 

thách thức với việc bảo vệ người lao động di trú ở ASEAN xuất phát từ 

những yếu tố cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, ASEAN chưa xác lập được những quy định ràng buộc và 

cơ chế rõ ràng về việc thúc đẩy các điều kiện làm việc thích hợp và 

những tiêu chuẩn lao động cơ bản ở tầm khu vực. Mặc dù các nước trong 

khối đã thông qua Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền 

của người lao động di trú vào tháng 1/2007, trong đó thừa nhận trách 

nhiệm của các nước nhận và nước gốc cũng như của Hiệp hội ASEAN 

trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú, 

nhưng Tuyên bố này không phải là một văn kiện có tính ràng buộc về 

nghĩa vụ pháp lý. Điều này khiến hiệu lực tác động của Tuyên bố rất hạn 

chế. Cụ thể, Điều 22 của Tuyên bố đề cập đến việc làm hài hoà pháp luật 

lao động của các nước trong khu vực với các Công ước cơ bản và với 

Các Nguyên tắc và các Quyền cơ bản tại nơi làm việc của ILO. Đây là 

một quy định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ các quyền của 

người lao động di trú, bởi việc làm hài hoà pháp luật về lao động của các 

nước với các tiêu chuẩn của ILO có nghĩa là làm cho tất cả các quy định 

pháp luật của các nước trong khối sẽ được áp dụng với tất cả mọi người 

lao động một cách bình đẳng, bất kể quốc tịch của họ; hay nói cách khác, 

sẽ tạo ra nguyên tắc về sự đối xử quốc gia với người lao động di trú. 

Đáng tiếc là hầu như chưa có nước nào ở khu vực ASEAN trên thực tế 

đã và đang tích cực thực hiện nội dung của điều này.  

Thứ hai, trong khi thiếu các cơ chế khu vực hiệu quả thì nhiều nước 

ASEAN, kể cả các nước xuất khẩu lao động, vẫn chưa tham gia các 

điều ước quốc tế có tác dụng bảo vệ người lao động di trú. Cụ thể, 

trong số 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký hoặc tham gia Công ước 

của Liên Hợp Quốc về quyền của người lao động di trú (tính đến ngày 

                                                 
28 Tài liệu nêu trên. 
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3/3/2011), chỉ có 9 nước ở khu vực châu Á, trong đó bao gồm 4 nước ở 

khu vực Đông Nam Á là Campuchia, Indonexia, Philippin và Đông 

Timo. Trong số 4 nước này, chỉ có Philippin và Đông Timo là đã phê 

chuẩn và gia nhập Công ước, hai nước còn lại là Campuchia và 

Indonexia mới ký nhưng chưa phê chuẩn. Đối với các Công ước cơ bản 

của ILO (trong đó bao gồm hai Công ước số 97 và 143), vẫn còn những 

quốc gia ASEAN chưa tham gia một số điều ước quan trọng, thể hiện 

trong bảng thống kê dưới đây:
29

 

Thứ ba, đa số các nước thành viên ASEAN hiện chưa có một hệ 

thống bảo trợ xã hội áp dụng một cách rộng khắp có tác dụng bảo vệ 

mọi người lao động ở tất cả các lĩnh vực. Không chỉ vậy, ở nhiều 

nước ASEAN vẫn còn thiếu các cơ chế nhằm thúc đẩy các điều kiện 

sống và xóa đói giảm nghèo cho khối dân số ngày càng tăng về số 

lượng. Những điều này tác động tiêu cực đến việc bảo vệ lực lượng 

lao động. Kinh nghiệm thực tế cho thấy nếu như người lao động trong 

nước còn chưa được bảo vệ một cách hiệu quả thì việc bảo vệ người 

lao động di trú chưa thể có những tiến bộ. 

Thứ tư, hầu hết các nước ASEAN còn thiếu các cơ chế hiệu quả do 

các tổ chức công đoàn và tổ chức xã hội dân sự lập ra nhằm cung cấp 

dịch vụ tư vấn và hỗ trợ người lao động nói chung, người lao động di 

trú nói riêng, cũng như nhằm tăng cường quan hệ và giải quyết các 

mâu thuẫn giữa giới chủ và người lao động, qua đó bảo vệ các quyền 

của người lao động và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ 

bản.  

 

Các Công ƣớc về 

tự do lập hội và 

thỏa ƣớc  

lao động tập thể 

 Các Công ƣớc về 

xóa bỏ lao động 

cƣỡng bức  

hoặc bắt buộc   

 Các Công ƣớc về 

xóa bỏ PBĐX trong 

tuyển dụng và nghề 

nghiệp   

Các Công ƣớc về xóa 

bỏ  

lao động trẻ em 

Quốc C.87 C.98 C.29 C.105 C.100 C.111 C. 138 C.182 

                                                 
29 ILOLEX, cập nhật đến ngày 3/3/2011. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182
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gia 

Campuch

ia 
23/8/199

9 
23/8/1999 24/02/19

69 
23/8/1999 23/8/1999 23/8/199

9 
23/8/1999 14/3/2006 

Indonex

ia 
9/6/1998 15/7/1957 12/6/195

0 
07/6/1999 11/8/1958 07/6/199

9 
07/6/1999 28/3/2000 

Lào   23/01/19

64 
 13/6/2008 13/6/200

8 
13/6/2005 13/6/2005 

Malaysi

a 

 05/6/ 

1961 

11/11/ 

1957 

13/10/1958 09/9/1997  09/9/1997 10/11/200

0 

Miến 

Điện 

04/3/195

5 
 04/3/195

5 
     

Philippi

n 

29/12/19

53 

29/12/195

3 

15/7/200

5 
17/11/1960 29/12/195

3 

17/11/19

60 
04/6/1998 28/11/200

0 

Singapo  25/10/196

5 

25/10/19

65 
25/10/1965 30/5/2002  07/11/200

5 
14/6/2001 

Thái 

Lan 

  26/02/19

69 

02/12/1969 8/02/1999  11/5/2004 16/02/200

1 

Việt 

Nam 
  05/3/200

7 
 7/10/1997 7/10/199

7 
24/6/2003 19/12/200

0 

Đông 

Timo 

16/6/200

9 
16/6/2009 16/6/200

9 
    16/6/2009 

Tổng số 5 6 10 6 8 5 8 9 

Thứ năm, hiện trên thực tế vẫn còn sự chênh lệnh về trình độ 

chuyên môn kỹ thuật của người lao động nói chung, người lao động di 

trú nói riêng giữa các nước ASEAN. Cùng với một số yếu tố khác, sự 

chênh lệnh này dẫn đến sự đối xử không bình đẳng với những người 

lao động đến từ những nước kém phát triển hơn. Cụ thể, người lao 

động di trú từ những nước kém phát triển hơn thường phải chấp nhận 

mức lương thấp hơn so với người lao động ở nước tiếp nhận và bởi 

vậy, thu nhập của họ gửi về quê nhà cũng thấp hơn so với mức thu 

nhập mà lẽ ra họ được hưởng.  
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Những thách thức kể trên sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu việc hợp 

nhất kinh tế giữa các nước trong khối ASEAN được thực hiện vào 

năm 2015. Với một loạt thỏa thuận đạt được trong thời gian gần đây, 

ASEAN đã thiết lập được các kế hoạch nhằm hội nhập đầy đủ về kinh 

tế của 10 nước thành viên trước năm 2015. Điều đó cũng có nghĩa là 

trong tương lai gần, lực lượng lao động trong thị trường hội nhập của 

khu vực Đông Nam Á sẽ không còn bị chia tách mà sẽ hoà nhập làm 

một. Ở đây, bên cạnh những lợi ích từ hợp nhất kinh tế, mọi quốc gia 

ASEAN, đặc biệt là những nước nghèo, sẽ phải đối mặt với một thách 

thức lớn hơn về bảo vệ công dân mình trong bối cảnh mà sự dịch 

chuyển nguồn nhân lực từ quốc gia này sang quốc gia khác trở thành 

một quy tắc được chấp nhận chung chứ không phải là một ngoại lệ. 

Theo các chuyên gia, việc hợp nhất kinh tế có thể khiến tình trạng 

người lao động ở khu vực ASEAN, đặc biệt là những người lao động 

nghèo, người lao động làm việc ở khu vực không chính thức và người 

lao động di trú trở lên xấu hơn nếu các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ 

bản không được coi là ưu tiên thực hiện và bảo vệ, đặc biệt là các tiêu 

chuẩn liên quan đến các vấn đề như: tạo việc làm tử tế, bảo đảm tiền 

lương tối thiểu; bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di 

trú; phổ cập an sinh xã hội, chăm sóc y tế, nhà ở, giáo dục và đào tạo; 

thúc đẩy điều kiện sống và giảm đói nghèo. 

Mặc dù vậy, bên cạnh những thách thức, vẫn có thể thấy triển vọng 

về một sự bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di 

trú ở khu vực ASEAN qua những dấu hiệu cơ bản như sau: 

Thứ nhất, ASEAN đã thông qua được một văn kiện khu vực là 

Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động 

di trú vào năm 2007 (mặc dù đây chưa phải là một văn kiện có tính 

ràng buộc về nghĩa vụ pháp lý với các nước thành viên). Cũng vào năm 

2007, các nước trong hiệp hội đã thành lập được Ủy ban ASEAN về 
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thực hiện Tuyên bố đã nêu. Những động thái đó cho thấy rõ ràng là các 

quốc gia trong khu vực đã ý thức được sự cần thiết và nhu cầu phối hợp 

với nhau trong lĩnh vực này, tạo ra niềm tin về một cơ chế khu vực tốt 

hơn trong việc bảo vệ người lao động di trú trong những năm tới đây. 

Thứ hai, bên cạnh việc tham gia các thỏa thuận quốc tế và khu vực, 

nhiều quốc gia ASEAN đã ký kết những thỏa thuận song phương nhằm 

tăng cường hợp tác trong các vấn đề di cư lao động, trong đó một mục 

tiêu quan trọng là để bảo vệ người lao động di trú của nước mình. Ví 

dụ, Campuchia đã ký kết các hiệp định về loại trừ nạn buôn bán phụ nữ 

và trẻ em và trợ giúp nạn nhân của tội phạm này với Thái Lan (năm 

2003) và Việt Nam (năm 2005)... Chính phủ Malaysia đã ký kết các 

hiệp ước, bản ghi nhớ về sử dụng lao động di trú với các nước Brunay, 

Indonexia, Philippin, Việt Nam... Indonexia đã ký kết các thỏa thuận về 

người lao động di trú với Malaysia, Oxtraylia, Thái Lan, Niu Dilan. 

Ngoài ra, nước này cũng đã ký với Việt Nam Hiệp định về đấu tranh 

phòng chống tội phạm (năm 2005) và với Oxtraylia Hiệp định về đấu 

tranh chống tội phạm có tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp (năm 

2002). Lào đã ký kết với Thái Lan Bản Ghi nhớ về hợp tác tuyển dụng 

lao động giữa hai nước (năm 2002) và Bản Ghi nhớ về hợp tác đấu 

tranh chống nạn buôn người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em 

(năm 2005). Miến Điện cũng đã ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác trong 

việc tuyển dụng lao động với Thái Lan từ năm 2002. Với tư cách là 

nước có số lượng người lao động di trú đông nhất ở khu vực ASEAN, 

Chính phủ Philippin đã ký kết Hiệp định về các tiêu chuẩn của hợp 

đồng lao động cho người lao động Philippin làm công việc giúp việc 

gia đình với Malaysia, Thái Lan, Oxtraylia và nhiều nước khác. Thái 

Lan, như đã nêu trên, đã ký kết nhiều thỏa thuận song phương trong 

việc hợp tác việc làm và phòng chống buôn bán người với Campuchia 

(2003), Lào (2005) và Miến Điện... Trong khu vực ASEAN, chỉ riêng 

Singapore là chưa ký kết các thỏa thuận quốc tế về vấn đề lao động di 

trú. Hiện tại, nước này mới đang đàm phán với Indonexia để ký kết 
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hiệp định song phương đặc biệt về bảo vệ người lao động di trú giữa 

hai nước. 

Thứ ba, các Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự ở ASEAN đã 

có sự phối hợp hành động trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và 

thúc đẩy các cơ chế về bảo vệ người lao động di trú trong khu vực. 

Minh chứng sinh động nhất thể hiện qua ba Hội nghị (Diễn đàn) khu 

vực ASEAN về lao động di trú mà lần gần đây nhất được tổ chức ở Hà 

Nội vào năm 2010 và tiến trình tư vấn của các tổ chức công đoàn và 

các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng Văn kiện khung của 

ASEAN về bảo vệ các quyền của người lao động di trú. 

Thứ tư, mạng lưới các tổ chức công đoàn và tổ chức xã hội dân sự 

hoạt động trên lĩnh vực lao động di trú ở ASEAN đã được thiết lập và 

hoạt động khá hiệu quả, góp phần to lớn vào việc bảo vệ các quyền của 

người lao động di trú cả trong và ngoài khu vực. Từ năm 2006, mạng 

lưới này đã tổ chức một loạt hội thảo tư vấn quốc gia với mục tiêu 

chung là tạo ra một diễn đàn cho các tổ chức công đoàn, tổ chức xã hội 

dân sự và các cơ quan chính phủ trong khu vực thảo luận và cùng đưa 

ra những giải pháp thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy 

các quyền của người lao động di trú, cũng như để xây dựng Văn kiện 

khung của khu vực ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người 

lao động di trú. Thêm vào đó, mạng lưới này còn tiến hành những hoạt 

động tư vấn, hỗ trợ người lao động di trú cả các nước gửi và nhận lao 

động trong khu vực. 

III. KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ BẢO VỆ 

NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ Ở ASEAN  

Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động 

di trú (được nguyên thủ các nước trong khối thông qua tại Hội nghị cấp 

cao ASEAN họp ngày 19/2/2007 tại Cebu, Philippin) đã khẳng định sự 
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đóng góp của người lao động di trú với xã hội và nền kinh tế của cả các 

nước tiếp nhận và xuất khẩu lao động ở ASEAN. Bản tuyên bố cũng 

thừa nhận nhu cầu phải thông qua những chính sách khu vực toàn diện 

và hợp lý về người lao động di trú, đồng thời xác định những nguyên 

tắc và biện pháp về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di 

trú trong khu vực. Cụ thể, Tuyên bố đề ra các nguyên tắc chung như 

sau:  

1. Các nước xuất khẩu và tiếp nhận lao động cần tăng cường ba trụ cột 

kinh tế và xã hội của cộng đồng ASEAN thông qua việc thúc đẩy 

nhân phẩm và tiềm năng đầy đủ của lao động di trú trong bối cảnh 

tự do, bình đẳng và ổn định, phù hợp với pháp luật, quy định, chính 

sách của các nước thành viên; 

2. Các nước xuất khẩu và tiếp nhận lao động cần, vì những lý do nhân 

đạo, hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vụ việc liên quan đến lao 

động di trú trở thành không có giấy tờ xuất phát từ những nguyên 

nhân không phải do lỗi của họ; 

3. Các nước xuất khẩu và tiếp nhận lao động cần tính đến các quyền 

cơ bản và nhân phẩm của lao động di trú và các thành viên trong gia 

đình đi kèm với họ mà không làm tổn hại đến việc áp dụng pháp 

luật, chính sách và quy định của các nước tiếp nhận lao động, và; 

4. Không quy định nào trong Tuyên bố này có thể được giải thích như là 

việc luật hóa tình trạng lao động di trú không có giấy tờ. 

Tuyên bố xác định những Cam kết chung của các nước ASEAN trong 

việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động di trú, cụ thể như sau: 

1. Thúc đẩy các cơ hội việc làm tử tế, nhân bản, sinh lợi và được tôn 

trọng nhân phẩm cho lao động di trú; 

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực 

và các chương trình tái hòa nhập cho lao động di trú ở các quốc gia 
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gốc; 

3. Thực hiện các biện pháp cụ thể để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng 

đưa lậu và buôn bán người, trong đó bao gồm việc đưa ra các chế 

tài nghiêm khắc cho những kẻ thực hiện các hành vi như vậy; 

4. Hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu về các vấn đề liên quan đến lao động di 

trú nhằm tăng cường các chính sách và chương trình liên quan đến 

lao động di trú ở cả nước xuất khẩu và tiếp nhận lao động; 

5. Thúc đẩy xây dựng năng lực bằng cách chia sẻ thông tin, các bài 

học kinh nghiệm tốt cũng như những cơ hội và thách thức mà các 

nước thành viên ASEAN đang phải đối mặt trong việc thúc đẩy và 

bảo vệ các quyền và lợi ích của lao động di trú; 

6. Trợ giúp lao động di trú của các nước thành viên ASEAN bị kẹt 

trong các cuộc xung đột hoặc khủng hoảng ở các nước ngoài 

ASEAN dựa trên năng lực và nguồn lực của các đại sứ quán và cơ 

quan lãnh sự của các nước ASEAN, trên cơ sở kết quả tư vấn và các 

thỏa thuận song phương; 

7. Khuyến khích các tổ chức quốc tế, các đối tác của ASEAN và các 

quốc gia khác tôn trọng các nguyên tắc và cung cấp sự trợ giúp, hỗ 

trợ để thực hiện các biện pháp nêu trong Tuyên bố này; 

8. Thảo luận với các cơ quan có liên quan của ASEAN để tiếp tục thực 

hiện Tuyên bố và để xây dựng một văn kiện ASEAN về bảo vệ và 

thúc đẩy các quyền của lao động di trú, phù hợp với tầm nhìn 

ASEAN về một cộng đồng chia sẻ và quan tâm, và yêu cầu Tổng 

Thư ký ASEAN trình báo cáo hàng năm về việc thực hiện Tuyên bố 

lên Hội nghị cấp cao ASEAN thông qua Hội nghị cấp bộ trưởng 

ASEAN. 

Bên cạnh các cam kết chung, Tuyên bố nêu ra Các biện pháp cụ thể để 

bảo vệ người lao động di trú thông qua nghĩa vụ của các nước nhận và 
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gửi lao động. Theo Tuyên bố, nghĩa vụ của các nước nhận lao động bao 

gồm: 

1. Tăng cường những nỗ lực nhằm bảo vệ các quyền con người cơ 

bản, thúc đẩy hạnh phúc và bảo vệ nhân phẩm của lao động di trú; 

2. Phấn đấu cho sự hài hòa và khoan dung giữa các nước tiếp nhận lao 

động và lao động di trú; 

3. Hỗ trợ tiếp cận với các nguồn lực và sự đền bù thông qua việc cung 

cấp thông tin, tập huấn, giáo dục, tiếp cận tư pháp và các dịch vụ an 

sinh xã hội nếu cần thiết, phù hợp với pháp luật của các nước tiếp 

nhận lao động, miễn là họ hoàn thành các yêu cầu theo quy định của 

pháp luật, quy định và chính sách đang áp dụng tại các nước đó 

hoặc theo quy định trong các hiệp định song phương hay đa phương 

có liên quan; 

4. Thúc đẩy một cách thích đáng và công bằng sự bảo vệ việc làm, trả 

công và tiếp cận bình đẳng với công việc và điều kiện sống tử tế 

cho lao động di trú; 

5. Hỗ trợ người lao động di trú là nạn nhân của tình trạng phân biệt 

đối xử, lạm dụng, bóc lột, bạo lực được tiếp cận với hệ thống pháp 

luật và tư pháp của nước nhận lao động, và; 

6. Hỗ trợ thực hiện các chức năng ngoại giao và lãnh sự của nước gốc 

theo quy định trong pháp luật của nước nhận lao động phù hợp với 

Công ước Viên về quan hệ lãnh sự khi lao động di trú bị bắt, kết tội, 

giam giữ dưới bất kỳ hình thức nào. 

Tương ứng với nghĩa vụ của các nước nhận lao động, Tuyên bố xác 

định Nghĩa vụ của các nước gửi lao động, bao gồm:  

1. Tăng cường các biện pháp liên quan đến thúc đẩy và bảo vệ các 

quyền của người lao động di trú; 
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2. Bảo đảm sự tiếp cận với việc làm và cơ hội kiếm sống cho công dân 

của nước mình như là những sự lựa chọn vững chắc cho sự di trú 

của người lao động; 

3. Xây dựng các chính sách và thủ tục nhằm hỗ trợ các vấn đề về di trú 

lao động, bao gồm việc tuyển dụng, chuẩn bị cho người lao động ra 

nước ngoài làm việc, bảo vệ họ khi làm việc ở nước ngoài cũng như 

khi hồi hương và tái hòa nhập họ vào cộng đồng sau khi hồi hương; 

4. Xây dựng và thúc đẩy các quy tắc pháp lý để quản lý việc tuyển 

dụng lao động xuất khẩu và thông qua các cơ chế để xóa bỏ những 

hành vi lừa đảo tuyển dụng lao động bằng cách kiểm soát chặt chẽ 

các hợp đồng, quản lý và cấp chứng nhận cho các cơ sở tuyển dụng 

lao động và người sử dụng lao động, đồng thời theo dõi những cơ 

sở làm trái hay cố tình vi phạm các quy định pháp luật về vấn đề 

này. 

Hiện tại, ASEAN đang tiến tới việc cụ thể hóa khuôn khổ chính 

sách chung ở trên thành những quy định khung cụ thể nhằm bảo vệ 

hiệu quả hơn các quyền của người lao động di trú trong khu vực. Để hỗ 

trợ quá trình này, các tổ chức công đoàn và tổ chức xã hội dân sự khác 

trong khu vực, sau một loạt hội thảo tư vấn quốc gia, đã thông qua và 

trình lên Ban Thư ký ASEAN một Dự thảo Văn kiện khung của 

ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di trú (toàn 

văn Dự thảo Văn kiện quan trọng này được nêu ở phần Phụ lục của 

sách). 

IV- MỘT VÀI NHẬN XÉT 

Bảo vệ người lao động di trú là một trong những hoạt động sôi nổi nhất 

trong  hợp tác giữa các nước ASEAN thời gian vừa qua, mà minh 

chứng sinh động nhất thể hiện ở việc bản Tuyên bố ASEAN về bảo vệ 

và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú được các nước trong 
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khu vực thông qua từ rất sớm – hơn bất cứ văn kiện nào của khu vực về 

bất cứ nhóm xã hội nào. Ngoài ra, mạng lưới kết nối các tổ chức xã hội 

dân sự hoạt động trên lĩnh vực này được thành lập và hoạt động mạnh 

mẽ trong thời gian qua cũng chứng minh cho nhận định trên. 

Hợp tác khu vực về bảo vệ người lao động di trú bắt nguồn từ nhiều 

nguyên nhân: Thứ nhất, ASEAN là một trong những thị trường trao đổi 

lao động di trú lớn nhất thế giới, với những quốc gia xuất khẩu lao 

động hàng đầu (Phi-líp-pin, Indonesia…) và những quốc gia đã và 

đang „khát‟ lao động nhập khẩu (Singapore, Malaysia….). Thứ hai, các 

nước ASEAN có quan hệ chính trị, kinh tế mật thiết với Nhật Bản, Đài 

Loan, Hàn Quốc – những nước đứng hàng đầu trong danh sách các 

quốc gia nhập khẩu lao động. Thứ ba, với việc thông qua Hiến chương 

ASEAN (2007), sự giao lưu, trao đổi, đi lại và hợp tác giữa các nước 

trong khu vực trở lên thuận lợi hơn rất nhiều so với trước kia. 

Hợp tác khu vực về bảo vệ người lao động di trú trong thời gian qua 

đã mang lại những lợi ích nhất định cho các quốc gia và người lao 

động, song nhìn chung còn hạn chế. Có rất nhiều lý do, trong đó sự 

thiếu quan tâm và quyết tâm của các nước thành viên ASEAN là 

nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy, trong thời gian tới, các quốc gia 

ASEAN cần nỗ lực, trên cơ sở từng nước hoặc phối hợp với nhau, khắc 

phục những trở ngại về pháp lý, kinh tế, xã hội trong vấn đề này để bảo 

vệ tốt hơn nữa các quyền của người lao động di trú trong khu vực, qua 

đó bảo đảm sự phát triển ổn định của quan hệ hợp tác lao động trong 

khu vực mà có lợi cho tất cả các quốc gia thành viên. 
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XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH 

VÀ THỰC TIỄN  

Đặng Nguyên Anh
*32

 

I. MỞ ĐẦU 

Xuất khẩu lao động đã trở thành một đặc trưng quan trọng trong quá 

trình phát triển của các quốc gia châu Á kể từ đầu thập niên 90 của thế 

kỷ trước. Trong tổng số ước tính 200 triệu người di dân trên thế giới 

hiện nay, có khoảng hơn 90 triệu lao động đang làm việc ở nước ngoài, 

trong đó hơn 30% lao động  làm việc ở châu Á. Nhu cầu sử dụng lao 

động, đặc biệt lao động giá rẻ, tay nghề thấp trở thành một bộ phận 

không thể thiếu được đối với nhiều nền kinh tế phát triển. Di cư lao 

động có thể đem lại lợi ích cho tất cả nhiều bên - nước gửi, nước trung 

chuyển, nước tiếp nhận, và bản thân người lao động - với điều kiện quá 

trình di cư được quan tâm và vấn đề chính sách được giải quyết tốt 

hơn. 

Tuy nhiên, trên thực tế cả bên gửi lẫn bên tiếp nhận lao động đều 

chỉ theo đuổi những mục tiêu ngắn hạn và cục bộ của mình. Bên tiếp 

nhận lao động thì quan tâm đến việc thu hút lao động giá rẻ, lương thấp 

trong khi bên xuất khẩu lại nhằm vào mục tiêu giải quyết việc làm cho 

                                                 
* PGS.TS. Giám đốc Trung tâm châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội. 
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một lực lượng lao động có tay nghề thấp, bị dư thừa cũng như chú 

trọng về nguồn ngoại tệ thu được cho quốc gia qua hoạt động xuất khẩu 

lao động (Abella,1995).  

Vì những lý do này mà nhiều nước đã khuyến khích xuất khẩu lao 

động cũng như sự tham gia điều hành trực tiếp của nhà nước vào công 

tác tuyển dụng và đào tạo người đi xuất khẩu lao động, thực hiện điều 

chỉnh và giám sát các cơ quan tuyển dụng lao động. Một số nước châu Á, 

trong đó có Việt Nam, đã thành lập các cơ quan chuyên trách để quản lý 

hoạt động xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, công tác theo dõi, giám sát và 

cấp phép cho xuất khẩu lao động ở nhiều nước hiện chưa đạt hiệu quả 

như mong muốn như thể hiện qua các hành vi lừa đảo người lao động 

hoặc vi phạm những quy định của chủ sử dụng lao động ở nước ngoài. 

II. BỐI CẢNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG  

Xuất khẩu lao động đã trở thành một bộ phận của chính sách của nước 

ta từ những năm 80, khi nhà nước cử người sang các nước khối Đông 

Âu làm việc. Tuy nhiên, phải đến những năm 90, xuất khẩu lao động 

mới có vai trò quan trọng. So với các nước Đông Nam Á khác, Việt 

Nam tham gia thị trường lao động quốc tế khá muộn và chưa phải là 

nước xuất khẩu lao động lớn trong khu vực. Khi các nước trong khu 

vực như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Malaysia đạt mức tăng 

trưởng kinh tế cao vào những năm 80 thì Việt Nam còn trong tình trạng 

nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp khá cao và tăng trưởng kinh tế thấp. 

Do lao động dư thừa, tăng trưởng dân số nhanh trong một thời kỳ 

dài đã tạo sức ép lớn cho xuất khẩu lao động. Nhìn chung, yếu tố “cầu-

kéo” do chênh lệch về mức thu nhập và “cung-đẩy” do dư thừa lao 

động đã tác động đến động lực đi lao động nước ngoài. Việt nam đã 

hoà nhịp các nước khác ở châu Á, tăng cường xuất khẩu lao động với 

mục đích giải quyết việc làm trong nước, tăng nguồn ngoại tệ mạnh và 

tăng thu nhập quốc dân. Công tác xuất khẩu lao động của Việt Nam 
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được Chính phủ chỉ đạo sâu sát. Tầm quan trọng của xuất khẩu lao 

động đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam luôn 

được nhắc đến trong các quyết sách và trở thành chương trình mục tiêu 

quốc gia.  

Quá trình xuất khẩu lao động của Việt nam được đánh dấu bởi ba 

giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất và thứ hai hướng đến các nước 

khối Đông Âu và Liên Xô cũ. Giai đoạn ba khởi đầu năm 1994 với nơi 

đến là khu vực Đông Á, và đối tượng là người lao động theo hợp đồng 

hoặc thực tập sinh. Xuất khẩu lao động của Việt Nam tăng mạnh vào 

cuối những năm 90, chủ yếu là ở các nước Đông Á và Trung Đông. 

Thực tế cho thấy, hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam gia tăng 

mạnh khi quan hệ kinh tế, thương mại và chính trị giữa Việt Nam với 

các nước Đông và Đông Nam Á phát triển tốt đẹp. Đài Loan (Trung 

Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và Malaysia là những thị trường tiếp 

nhận lao động lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, các nước nhiều mỏ dầu 

lửa ở Vùng Vịnh cũng là một thị trường có nhiều hứa hẹn cho lao động 

Việt Nam. 

Điểm dừng chân của người lao động cũng đa dạng, phản ánh quá 

trình áp dụng chính sách Đổi mới và hội nhập của Việt nam. Hiện nay, 

có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại trên 40 quốc 

gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những nơi tiếp nhận số lượng lớn 

người lao động như Malaysia (khoảng 90.000 người), Đài Loan (trên 

80.000 người), Hàn Quốc (khoảng 45.000 người). Chỉ tính từ năm 

2001 đến nay, bình quân mỗi năm có trên 60.000 lao động Việt Nam đi 

làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Đặc biệt từ năm 

2006 trở lại đây, mỗi năm có gần 80.000 lao động đi làm việc.  

Xu hướng nữ hoá lao động xuất khẩu cũng đã hình thành theo 

hướng lao động nữ sang làm việc nhiều hơn tại Malaysia và Đài Loan 

(Trung Quốc) chủ yếu là do nhu cầu đối với lao động nữ ở những thị 

trường này. Tuy nhiên, hiện tượng nữ giới hoá di cư lao động là một 
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xu hướng khó có thể đảo ngược. Mặc dù mức độ đóng góp cho gia 

đình và quê hương ngày một tăng của lao động nữ, song hiện vẫn 

chưa có những chính sách hoặc qui định dựa trên cơ sở giới nhằm bảo 

vệ quyền lợi và phúc lợi cho lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài 

làm việc qua con đường hợp tác lao động. 

Có thể nói trong những năm 90, Việt Nam đã chuyển đổi từ phương 

thức hợp tác lao động sang xuất khẩu lao động trên cơ sở thị trường. 

Để có thể đàm phán và thực hiện những hiệp định về xuất khẩu lao 

động, Cục Quản lý Lao động ở nước ngoài trực thuộc Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (MOLISA) đã được thành lập. Từ 1991, 

MOLISA bắt đầu cấp phép và giám sát hoạt động của các đơn vị có 

chức năng tuyển dụng và đưa lao động đi nước ngoài. Người lao động 

đóng một khoản tiền và chi phí ban đầu để có thể chi trả cho việc đi 

xuất khẩu lao động. 
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Hình 1: Sự chuyển đổi của chương trình xuất khẩu lao động 
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Figure 2.- Total number and percentage of official Vietnamese 

   labour workers by destination, 2006
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 Hình 2: Tổng số và phần trăm tổng số lao động xuất khẩu  

của Việt Nam ở một số nước tiếp nhận, 2006  

Số liệu trong Hình 2 thể hiện tỷ trọng lao động Việt nam theo các 

thị trường tiếp nhận năm 2006: Malayxia (34%), Đài Loan (27%), Hàn 

Quốc (14%), Qatar (7%), Nhật (5%), MaCao (3%) và các nước khác 

(11%). Cần lưu ý rằng các con số này là số lượng lao động có hợp đồng 

chính thức, được thông qua báo cáo của các doanh nghiệp xuất khẩu 

lao động. Số này không bao gồm số lao động đi từ các địa phương ra 

nước ngoài theo các kênh khác, đặc biệt sang Lào, Campuchia, và 

Đông Âu theo các đường khác nhau. Do bản chất phi chính thức của 

luồng di chuyển lao động này, khó có thể xác định được độ lớn của nó.  
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Hình 3: Mức lương trung bình của lao động Việt Nam ở một số 

thị trường (đô-la) 

Mức lương tính trung bình trong nước của lao động Việt Nam so 

với hầu hết các nước tiếp nhận lao động là rất thấp, ngay cả với các 

quốc gia trong khu vực. Nhu cầu đi xuất khẩu và làm việc ở nước ngoài 

càng bị hối thúc bởi sự chênh lệch thu nhập này. Số liệu tổng hợp trong 

Bảng 1 dưới đây cho thấy tình hình lao động xuất khẩu Việt Nam ở các 

nước (số liệu tính đến thời điểm và tỷ giá vào giữa năm 2006). 

Nƣớc đến Tổng số 

(lao động) 

Loại công việc/lĩnh vực Thu nhập bình 

quân tháng (đô-

la) 

Đài Loan 90.000 - Công nhân sản xuất 

- Công nhân xây dựng 

- Ngư nghiệp /đóng tàu 

- Giúp việc nhà 

- Khán hộ công 

 

 

300 - 500 

Malaysia >100.000 - Công nhân điện tử 

- Công nhân dệt may 

- Công nhân xây dựng 

- Nông nghiệp 

 

 

 

150 - 200 

Hàn Quốc  50.000 - Công nhân sản xuất 

- Học nghề 

- Công nhân nông nghiệp 

- Ngư nghiệp/ đóng tàu 

 

500 - 1.200 

Nhật Bản 19.000 - Học nghề  

Việt Nam 

 
Malaysia 

 
Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản Anh Mỹ Các tiểu vương 

quốc Ả-rập 
Thống nhất 

Ả-rập-Xê út 
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Nƣớc đến Tổng số 

(lao động) 

Loại công việc/lĩnh vực Thu nhập bình 

quân tháng (đô-

la) 

- Công nhân điện tử 

- làm ngư nghiệp / đóng tàu 

 1.000 - 1.500 

Anh Quốc 400 - Phục vụ phòng khách sạn 

- Giúp việc gia đình 

 

 1.300 - 2.500 

Hoa Kỳ 10 - Nông nghiệp 1250 - 1600 

Ả-Rập  >1000 - Công nhân xây dựng 

- Công nhân điện tử 

- Nhà hàng, khách sạn 

 

400 - 1000 

Ả-Rập Xê-

út  

200 - Công nhân xây dựng 

- Lao công 

160 - 300 

(>1000 đối với kỹ 
sư) 

Bảng 1: Tình hình lao động Việt Nam tại một số thị trường, 2006 

Ghi chú: Số liệu tính đến tháng 3/2006  

(Nguồn: CSEARAH,2007)  

Kể từ cuối năm 2006, hơn 2 vạn lao động Việt Nam đã sang Hàn 

Quốc làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS). Đây là một 

chương trình được phía Hàn Quốc giới thiệu nhằm nâng cao chất lượng 

tuyển dụng lao động, và giảm thiểu những rủi ro khi làm việc ở Hàn 

Quốc. Người lao động phải qua được kỳ kiểm tra ngôn ngữ ở Việt Nam 

không kể đến nhiều yêu cầu ngặt nghèo khác về tay nghề. Đối với lao 

động ở nông thôn Việt nam, các tiêu chuẩn nói trên là quá khó. Các 

doanh nghiệp trong nước chịu trách nhiệm đào tạo ngoại ngữ và bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc. 

Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp đào tạo không đủ thời lượng và nội 

dung đào tạo quy định.  

Trong những năm qua, Việt nam đã mở ra các thị trường lao động 

mới, mang tính thử nghiệm ở Oxtraylia, Braxin, Canada, Hoa Kỳ, 

Vương quốc Anh và một số quốc gia Trung Đông. Tại Dubai, công 
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nhân xây dựng Việt nam có thu nhập tháng khoảng DHS660 (tương 

đương 17 đô-la) và công nhân làm việc trong lĩnh vực điện tử có thu 

nhập HDS700 (tương đương 190 đô-la). Phục vụ nhà hàng, khách sạn 

có thu nhập thông thường từ 150-1500 đô-la tuỳ theo vị trí và kinh 

nghiệm. Nhìn chung, những thị trường nói trên tuy có nhiều hứa hẹn 

cho lao động Việt Nam, song chỉ mở cửa đón nhận lao động có tay 

nghề. Đây là một thách thức lớn, mang tính cạnh tranh toàn cầu đối với 

những nước gửi lao động như Việt Nam. 

Tuy nhiên, trở ngại chính là không đủ số lượng lao động có chất 

lượng, tay nghề, ngoại ngữ để có thể đáp ứng nhu cầu của các thị 

trường “khó tính” này. Nhiều doanh nghiệp do vậy chỉ tập trung vào 

các thị trường “dễ tính” và ít quan tâm khai thác các thị trường có khả 

năng tiếp nhận nhiều lao động nhưng có điều kiện khắt khe ở khu vực 

Trung Đông.  

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TẠI CÁC 

NƢỚC TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG 

Sau khi người lao động rời quê hương đi làm việc ở nước ngoài, thì 

nước gửi lao động sẽ có nhiều hạn chế trong việc bảo vệ công dân của 

mình. Có hai vấn đề lớn đáng lo ngại liên quan đến lao động xuất khẩu 

ra nước ngoài: một là tình trạng chủ sử dụng vi phạm quyền lợi của 

người lao động; và hai là việc người lao động phá hợp đồng. Trước hết, 

báo cáo sẽ xem xét điều kiện làm việc và sự đối xử của chủ lao động.  

Phần lớn các công ty đều tìm thuê lao động nước ngoài với mục 

đích giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Họ ít thấy trách nhiệm của mình đối 

với việc cải thiện điều kiện sinh hoạt và làm việc của người lao động 

xuất khẩu. Thực tế là người lao động xuất khẩu có thâm niên vẫn có 

thu nhập thấp hơn so với người lao động sở tại. Với địa vị thấp, trình 
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độ học vấn và hiểu biết không cao nên người lao động luôn bị xâm 

phạm lợi ích và gặp nhiều khó khăn. Vấn đề càng trở nên trầm trọng 

hơn khi người lao động không biết tiếng và không được pháp luật của 

nước sở tại bảo vệ. Trong nhiều trường hợp, họ hầu như không được 

can thiệp hoặc hỗ trợ. 

Ngay cả đối với chương trình cấp phép lao động EPS của Hàn 

Quốc, thực tế cho thấy một khi được lựa chọn, người lao động Việt 

Nam không thể rời bỏ hoặc thay đổi nơi làm việc và chủ lao động. Qui 

định này áp dụng đối với tất cả lao động theo diện ESP ngay cả khi họ 

gặp phải điều kiện lao động khắc nghiệt, tiền lương thấp hoặc bị ăn 

chặn, hoặc bị đối xử tàn tệ. Người lao động không được phép khiếu nại 

chủ lao động vì như vậy sẽ bị trục xuất. Do vậy, người lao động theo 

chương trình ESP khó có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành 

mệnh lệnh của chủ sử dụng và buộc phải lệ thuộc vào những người chủ 

này, dẫn đến họ không thể bảo vệ quyền lợi của mình.  

Số liệu của Bảng 2 cho thấy tính tổn thương và những rủi ro lớn xảy 

ra với người lao động nói chung, trong đó có lao động Việt Nam tại 

Hàn Quốc. Kết quả cho thấy có một tỷ trọng không nhỏ người lao động 

bị chủ sử dụng đối xử. Họ bị bóc lột và lạm dụng, kể cả chửi bới, lăng 

mạ lẫn hành hạ thể xác, khám xét thân thể bất kể là nam hay nữ, hoặc 

không được phép rời nơi làm việc khi có nhu cầu đi vệ sinh hoặc giải 

lao chút ít. 

  Đơn vị: % 

Các hình thức đối xử  Có Không Tổng 

 Đấm đá / Phạt thể xác 11,6 88,4 100,0 

Chửi bới / Lăng mạ 50,0 50,0 100,0 

 Khám xét người 10,2 89,8 100,0 
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 Không cho rời vị trí làm 

việc 

17,9 82,1 100,0 

Xâm phạm tình dục/ Cưỡng 

bức 

2,3 97,7 100,0 

 Tai nạn lao động 28,3 71,7 100,0 

 Lao lực 22,6 77,4 100,0 

 Tịch thu hộ chiếu 47,6 52,4 100,0 

 Vi phạm hợp đồng lao 

động 

44,3 55,7 100,0 

Bảng 2: Đối xử với lao động nước ngoài ở Hàn Quốc 

Ghi chú: Quy mô mẫu là 741 (APMN, 2004) 

(Nguồn: Seok H, Chung K, Lee J, Lee H, và Kang S, 2003) 

Như đã nói ở trên, Malaysia là một trong những thị trường lao động 

mở, nhưng lao động Việt Nam dường như không mặn mà đối với việc 

sang đó vì thu nhập không cao. Sau khi trừ thuế thu nhập và chi phí 

sinh hoạt, mỗi lao động chỉ tiết kiệm được khoảng 150 đô-la/tháng. 

Mặc dù công lao động đã được ấn định trong hợp đồng ký kết, nhưng 

thực tế lại khác với dự kiến hoặc mong đợi. Theo báo cáo của Hội đồng 

Công đoàn Malaysia (MTUC), trong số 600 hồ sơ kiện cáo của hơn 

1200 lao động xuất khẩu, vi phạm nhiều nhất quyền lợi của người lao 

động trong thời kỳ khảo sát 2000-2005 là không trả công và sa thải bất 

hợp lý (MTUC, 2005). Không trả công là hiện tượng phổ biến nhưng 

hầu hết người lao động đều buộc phải chấp nhận vì nếu không họ buộc 

phải trở về Việt Nam, và điều này cũng đồng nghĩa với thất nghiệp, 

trong khi gia đình còn số nợ, do phải vay mượn để đi xuất khẩu lao 

động. 

Rào cản ngôn ngữ cũng là một trong những nguyên nhân chính 

khiến cho quan hệ chủ thợ xấu đi. Người lao động không hiểu hết hoặc 

hiểu rõ yêu cầu, mệnh lệnh của đốc công hoặc người phụ trách. Họ 

không thể giải thích hoặc bảo vệ mình trong trường hợp chưa đạt yêu 
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cầu tại nơi làm việc. Do lao động nhiều giờ với cường độ cao, điều kiện 

lao động căng thẳng, thiếu thiết bị an toàn lao động nên người lao động 

có thể bị mắc bệnh hoặc đau yếu. Với điều kiện thời tiết ở các nước 

Đông Á (Nhật, Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc) “quá lạnh vào mùa 

đông và quá nóng vào mùa hè”, hoặc ngay cả ở Malaysia, nơi có khí 

hậu ấm áp, người lao động vẫn thường bị đau ốm hoặc cảm lạnh. Nhiều 

trường hợp bị ảnh hưởng sức khoẻ, luôn sống trong tâm trạng cô đơn, 

lo lắng, bị phân biệt đối xử,... (APMRN, 2004). 

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN  

4.1. Trƣớc khi tuyển dụng đi lao động 

Công tác quản lý hoạt động xuất khẩu lao động chưa chặt chẽ nên ở 

một số địa phương vẫn còn hiện tượng các tổ chức, cá nhân không có 

chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo, thu 

tiền bất chính của người lao động nhưng không bị phát hiện và xử lý. 

Có không ít cá nhân giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động 

hoặc môi giới đến từng hộ gia đình tuyên truyền về cơ hội đi lao động. 

Họ cho biết các công ty xuất khẩu đã Ủy quyền cho họ đi tuyển lao 

động và họ được toàn quyền tuyển dụng lao động để gửi ra nước ngoài 

làm việc. Kết quả là nhiều hộ gia đình đã bị lừa giao nộp tiền cho các 

nhân viên này với hy vọng trong gia đình sẽ có người được gọi đi lao 

động ở nước ngoài. 

Thật ra, nếu không có đội ngũ “cò lao động” và môi giới thì người lao 

động khó có thể ra nước ngoài làm việc. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao 

động thường để mặc cho “cò lao động” quyết định và làm giá đối với 

người lao động trong khi họ hầu như không có thông tin về cầu thị 

trường lao động. Nhiều người đã phải đợi chờ một năm hoặc lâu hơn mà 

không biết bao giờ mới được gọi đi. Trong khi đó, lãi suất họ phải trả 

cho khoản vay nợ để đi lao động ngày càng dày lên. Ngay cả khi người 
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lao động có thể rút tiền lại từ người môi giới, họ cũng không dám vì sợ 

sẽ không có đủ khả năng thanh toán món nợ trở lên quá lớn do phải chờ 

đợi. 

 Với mong muốn có cơ may cải thiện cuộc sống, lao động nông 

thôn có nhu cầu đi nước ngoài làm việc đã đem cầm cố nhà cửa, sổ đỏ 

để vay tiền ngân hàng hoặc vay của tư nhân nhằm có được tiền trả phí 

môi giới và giữ chỗ (5000 - 6000 đô-la/người). Để có thể sang lao động 

ở Nhật, có trường hợp phải mất không dưới 10.000 đô-la Mỹ cho phía 

môi giới. Nếu họ may mắn được sang đó và trở về an toàn sau khi kết 

thúc hợp đồng lao động, họ sẽ có thể có đủ tiền để trả nợ. Ngược lại, họ 

sẽ trở thành nạn nhân của xuất khẩu lao động. Một số bị lún sâu vào nợ 

nần ngay từ khi chưa lên đường bởi gia đình và bản thân họ phải vay 

tiền tư nhân để trả phí dịch vụ và chi phí liên quan cho chuyến đi. 

Các công ty tuyển dụng thường thiếu trách nhiệm trong việc thông 

báo tình hình thực tế ở nước đến, hoặc hiếm khi chịu hỗ trợ và bồi hoàn 

cho những trường hợp buộc phải trở về. Người đi lao động ở Trung 

Đông, Malaysia hoặc Hàn Quốc đều không nắm được quy định luật 

pháp cũng như nền văn hoá của các nước sở tại. Hậu quả là, họ dễ bị 

bắt bớ và trục xuất. Các công ty tuyển dụng rất ít quan tâm đến pháp lý 

và cơ chế bảo vệ, khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong các 

khoá tập huấn định hướng trước khi lên đường, người lao động ít có 

được thông tin về người chủ lao động của mình, về quyền lợi và nghĩa 

vụ của bản thân chủ lao động. Các nội dung tập huấn ít được đổi mới 

và điều chỉnh để có thể đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Về 

mặt này, cần sớm có cải cách trong nội dung giáo dục định hướng và 

tập huấn nhằm nâng cao giác ngộ của những người muốn đi tìm việc ở 

nước ngoài thông qua các chương trình xuất khẩu lao động. 

Năm 2007, luật cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài đã có 

hiệu lực nhằm chính thức và chuẩn hoá quy trình xuất khẩu lao động. 

Thông qua việc xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các cơ quan tuyển 
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dụng các cấp và của bản thân người lao động, luật cho phép các cơ quan 

tuyển dụng mở rộng quyền hạn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối 

tác. Người lao động phải tham gia chương trình đào tạo về ngoại ngữ, 

văn hoá, và học nghề trước khi được gửi đi xuất khẩu. Các chế tài được 

áp dụng đối với cả công ty tuyển dụng lẫn người lao động khi vi phạm 

pháp luật. Hy vọng rằng số lượng các trường hợp vi phạm sẽ giảm bớt. 

Đây là một nỗ lực của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và khả năng 

cạnh tranh của lao động trên thị trường quốc tế. 

Mặc dù tăng cường công tác quản lý xuất khẩu lao động và mở rộng 

quyền hạn, trách nhiệm của các bên hữu quan, mục tiêu của chính sách 

vẫn khác với kết quả vận dụng. Có luật vẫn chưa đủ, mà điều cần thiết 

là cần giảm bớt chi phí đầu vào khi đi xuất khẩu và loại bớt những rủi 

ro mà người dân và gia đình họ phải gánh chịu, nhất là đối tượng 

nghèo. Kinh nghiệm của những năm qua cho thấy vấn đề thực hiện 

chính sách vẫn rất đáng quan tâm. Hoạt động xuất khẩu lao động cần 

được nhìn nhận nhiều hơn ở góc độ lợi nhuận của các cơ quan xuất 

khẩu lao động, ở mức chi phí cao, ở những rủi ro ngày một nhiều, hoạt 

động của mạng lưới môi giới và “cò lao động”. Nếu thực tế vẫn còn 

nhiều tồn tại liên quan đến những vấn đề nói trên, công tác xuất khẩu 

lao động vẫn chưa thể có hiệu quả như mong muốn. 

4.2. Về nƣớc và tái hoà nhập 

Sau một vài năm làm việc ở nước ngoài, hàng chục ngàn lao động Việt 

Nam đã quay về quê hương từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Đài 

Loan… Về tiềm năng, đây chính là nguồn nhân lực quý giá của Việt 

nam trong việc hiện mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất 

nước. Mặc dù những người trở về sẽ thành công hơn nếu như được hỗ 

trợ và tư vấn, nhưng điều này ít khi là hiện thực. Nhiều trường hợp thất 

nghiệp ngay sau khi trở về (xem catalog thương mại Việt Nam, 2006). 

Tuy chưa có con số cụ thể về tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động 

xuất khẩu về nước, vẫn có thể dự đoán rằng con số này không hề thấp. 
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Hùng, 35 tuổi, quê Hà Nội (Hà Tây cũ), đi lao động từ 

Hàn Quốc trở về. Năm 1999, anh được Hiệp hội 

Doanh nghiệp Hàn Quốc khen thưởng vì những sáng 

kiến đem lại lợi ích cho chủ sử dụng là Công ty đóng 

tàu Busan. Hùng có sức khoẻ tốt, nhiệt tình, ý thức 

chấp hành kỷ luật cao, nói tiếng Anh và tiếng Hàn lưu 

loát. Hùng là con thứ năm trong một gia đình gồm 11 

thành viên. Các anh chị của Hùng đều đã có gia đình 

riêng, chỉ còn mấy đứa em đều đang đi học. Hơn 300 

triệu đồng Hùng gửi từ Hàn Quốc về dường như lọt 

thỏm đối với một gia đình đông người. Hùng quyết 

định giữ lại 50 triệu để tìm việc sau khi trở về. Tuy 

nhiên, không cơ sở nào nhận anh vào làm chỉ bởi trình 

độ học vấn của anh chưa hết trung học, cho dù anh có 

kinh nghiệm và biết hai ngoại ngữ. Sau 6 tháng thất 

nghiệp, Hùng quyết định mua một chiếc xe máy và 

hành nghề xe ôm tại thị trấn Vân Đình. 

* * * 

Tình, 24 tuổi, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đã trở về sau ba 

năm làm việc tại Malaysia. Cô đi tìm việc suốt một 

năm trời nhưng không có kết quả. Cô tính chuyện mở 

trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hoặc mở cửa hiệu tạp 

hoá, nhưng xem chừng không phải là dễ dàng. Tình hy 

vọng sẽ tìm được việc làm tốt với trình độ tay nghề và 

vốn tiếng Anh của mình. Tuy nhiên do cô không có 

bằng đại học nên khó có thể tìm được việc làm. Nếu 

vài tháng nữa vẫn không tìm được việc làm, cô sẽ về 

quê mở trại chăn nuôi.  

Ghi chú: Nhân vật đã được thay tên 
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(Nguồn: Catalogue Thương mại Việt Nam) 

 Xét về khía cạnh chính sách, hiện còn thiếu cơ chế phối hợp để hỗ 

trợ người lao động trở về phát huy được khả năng của mình. Chiến 

lược và chính sách xuất khẩu lao động và các chính sách liên quan 

chưa đề cập đến vấn đề trở về và tái hoà nhập của người đi lao động 

xuất khẩu. Hầu hết người trở về đều phải tự xoay sở và gặp nhiều khó 

khăn khi tìm việc mặc dù họ có kỹ năng và tay nghề nhất định sau một 

thời gian làm việc ở nước ngoài. Vì sử dụng ngoại ngữ tốt và có kinh 

nghiệm làm việc, một số lao động tìm cách quay trở lại Hàn Quốc, 

Nhật Bản, và Đài Loan,… mà không thể đóng góp hiệu quả cho tăng 

trưởng trong nước. 

V. NHẬN XÉT KẾT LUẬN 

Mục đích chính của tham luận này là xem xét những vấn đề thách thức 

và những vấn đề cần quan tâm đối với công tác xuất khẩu lao động của 

nước ta trong bối cảnh chính sách về lâu dài. Nói đúng hơn, tham luận 

tập trung vào những vấn đề chính sách và thực tiễn liên quan đến xuất 

khẩu nguồn nhân lực của Việt Nam ra nước ngoài. Bài viết không xem 

xét tất cả các loại hình di cư quốc tế, cũng như không tập trung vào 

việc thu thập số liệu thống kế về xuất khẩu lao động của Việt Nam. 

Tiến trình mở cửa và hội nhập ngày càng mở ra nhiều cơ hội cho 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Với mục đích giải quyết 

việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động và thu được ngoại tệ 

đáp ứng được nhu cầu sức lao động trong khu vực và thế giới. Ngay từ 

giữa những năm 1990, xuất khẩu lao động của Việt Nam đã chiếm một 

vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. Ngày càng nhiều lao động trong nước rời quê hương đi tìm cơ 

hội thu nhập cao hơn ở nước ngoài. Cùng với những biến động của 
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Đông Âu và Liên Xô cũ, người lao động giờ đây chuyển sang địa bàn 

Đông á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), sang Malaysia, Lào và một 

số nước Trung Đông.  

Mặc dù giá trị kinh tế của xuất khẩu lao động đã được công nhận, 

thủ tục đi xuất khẩu lao động vẫn còn cồng kềnh, cùng với nhiều chi 

phí trung gian, và các khoản đóng góp cho đơn vị tuyển dụng, mạng 

lưới môi giới, và thiếu độ an toàn. Về mặt này, cần huy động các tổ 

chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng, người lao động và 

gia đình họ tham gia quản lý giám sát quá trình này nhằm bảo đảm tính 

minh bạch và hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lao động. Đương 

nhiên, để làm được việc này lại cần có một hành lang pháp lý để các 

đối tác xã hội nói trên có thể phối hợp với nhau. 

Vấn đề xuất khẩu lao động của Việt Nam là tìm và mở rộng được 

nhiều thị trường. Song làm thế nào để có thể quản lý hiệu quả quá trình 

di chuyển lao động chỉ bằng các văn bản pháp quy và biện pháp hành 

chính trong khi thị trường có nhiều biến động? Câu trả lời không hề 

đơn giản. Cần bảo đảm sao cho xuất khẩu lao động không chỉ phù hợp 

với các mục tiêu kinh tế - xã hội, mà còn bảo vệ được quyền lợi của 

người lao động, hạn chế và ngăn chặn sự lạm dụng của đối tượng môi 

giới trung gian, bảo đảm an toàn và hiệu quả cho di dân xuất khẩu lao 

động. Như vậy, cần đến những chính sách phù hợp cho người lao động, 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động xuất khẩu ở từng khâu của quá 

trình này. 

Việt Nam luôn luôn nỗ lực để đẩy mạnh tăng trưởng bền vững trên 

cở sở công bằng và an ninh xã hội, coi đó là công cụ tạo thêm việc làm 

và nâng cao mức sống cho người dân. Rõ ràng, công tác xuất khẩu lao 

động phải được tăng cường về chất, nhất là trong điều kiện suy thoái 

kinh tế toàn cầu và tác động của cuộc khủng hoảng tài chính. Nhiều 

khó khăn đang và sẽ nằm ngoài khả năng của nước gửi khi mà các 

doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động của nước ngoài đang gặp khó 
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khăn, phải thu hẹp quy mô sản xuất, không có đơn đặt hàng và có nguy 

cơ bị phá sản. Người lao động dù được nhận tiền hỗ trợ về nước, ngưng 

hợp đồng hoặc chuyển công việc đều phải chịu thịêt thòi. 

Về mặt chính sách và chiến lược, điều cơ bản là Việt Nam cần nâng 

cao tầm nhìn của mình và chuyển từ lợi thế nhân lực rẻ lên nguồn nhân 

lực có trình độ tay nghề và khả năng cạnh tranh cao. Việt Nam cần đào 

tạo, huấn luyện một cách đầy đủ và có chất lượng cho người đi lao 

động, mà đa số chưa bao giờ đi đâu xa, trước khi gửi họ ra nước ngoài 

làm việc.  

Trước tình hình thị trường lao động quốc tế đầy biến động, điều cần 

thiết hiện nay là nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh nguồn 

nhân lực. Cần có chính sách nâng cao tay nghề cho người đi lao động 

và giải quyết việc làm khi họ trở về đúng hạn hoặc trước hạn. Để làm 

được như vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nước gửi 

và nước nhận, gắn chặt công tác dạy nghề, tạo việc làm với xuất khẩu 

lao động vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội.  

Trong một thế giới mà công việc trở nên cơ động hơn, đi lại dễ dàng 

hơn, và tiền người lao động đi làm ăn xa gửi về quê hương có thể thực 

hiện dễ dàng nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, và việc làm ở 

nước ngoài mức lương cao hơn công việc trong nước, thì có thể thấy 

những thách thức lớn đối với công tác di dân và xuất khẩu lao động. 

Nhiều quốc gia thiếu kinh nghiệm, năng lực và chuẩn bị chủ động để 

có được những điều kiện thuận lợi cho người lao động của nước mình.  

Xuất khẩu lao động là một vấn đề phức tạp và mục tiêu kinh tế cần 

được đặt ngang tầm với các chính sách xã hội cho người lao động. Chú 

trọng sự an toàn, và chất lượng của lao động hơn là con số đi hợp tác 

lao động hàng năm. Kết quả nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy rằng 

ở nơi đâu người lao động di cư hài lòng với mong muốn tài chính của 

bản thân thì họ sẽ trở về nước ngay sau khi kết thúc hợp đồng, rất ít 
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người tìm cách ở lại làm việc bất hợp pháp. Những hợp đồng lao động 

dài hạn hơn, với thị thực nhập cảnh nhiều lần và tiền công lao động cao 

hơn sẽ là động lực tích cực khiến cho người lao động quay trở về sau 

khi công việc kết thúc.  

Ngược lại, với những hợp đồng ngắn hạn và chi phí đầu vào cao, 

người lao động chưa đủ thời gian tích luỹ tiền để chi trả cho các chi phí 

trước khi đi, cũng như số tiền tiết kiệm gửi về nhà để trang trải nợ nần 

và kiến thiết nhà cửa. Điều đó hối thúc người lao động tìm cách ở lại 

kiếm việc trong tình trạng bất hợp pháp hoặc sẵn sàng phá hợp đồng, 

bỏ việc, dẫn đến vi phạm pháp luật nước sở tại, nguy cơ rủi ro cao. 

Chừng nào còn nhiều rào cản và thủ tục đi lao động phức tạp, chi phí 

cao, thì người lao động còn tìm đến “cò lao động” và các kênh đưa 

người đi lao động vi phạm pháp luật, với hy vọng sẽ được lên đường 

nhanh chóng hơn nếu đi theo kênh chính thức. Đây chính là điểm yếu 

được các đối tượng môi giới xuất khẩu lao động triệt để khai thác. 

Vậy những chính sách nào trong xuất khẩu và sử dụng lao động 

phát huy hiệu quả cao nhất? Cần phải làm gì để các chính sách phát 

huy tác dụng như mong muốn? Không nhất thiết phải tìm kiếm những 

ý tưởng mới hoặc chính sách mới. Điều quan trọng là các chiến lược và 

chương trình chính sách cần được thực hiện và giám sát chặt chẽ, được 

đánh giá một cách khách quan, và được triển khai hiệu quả tại cấp cơ 

sở. Cần duy trì và bảo đảm lợi ích, chia sẻ lợi ích mà các bên thu được 

từ xuất khẩu lao động, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của bản 

thân người lao động và cũng cần tăng cường khả năng bảo vệ họ bởi vì, 

suy cho cùng, điều này sẽ đem lại lợi ích cho các bên tham gia. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG KINH TẾ  XÃ HỘI CỦA 

DI CƢ  

QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

Đặng Nguyên Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh,  

Trần Thị Bích và Đào Thế Sơn* 

I. GIỚI THIỆU 

Mặc dù di dân quốc tế của Việt Nam gia tăng đáng kể trong những năm 

gần đây và hiện đang thu hút khá nhiều quan tâm từ các nhà hoạch định 

chính sách cũng như các nhà nghiên cứu, vẫn còn rất thiếu thông tin và 

số liệu định tính toàn diện về di dân quốc tế và các tác động của nó tới 

sự phát triển. Các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung vào di dân trong 

nước và các hệ quả của nó. Có rất ít chính sách được vạch ra trên cơ sở 

nắm rõ tác động sâu sắc của di dân quốc tế. Nghiên cứu này là nghiên 

cứu đầu tiên dựa trên nguồn số liệu đầy đủ và toàn diện về di dân quốc 

tế. Nghiên cứu đã đánh giá một cách đầy đủ tác động kinh tế - xã hội 

của di dân quốc tế tại Việt Nam cũng như các chính sách liên quan. 

Báo cáo này tập trung phân tích tác động của di dân quốc tế tới phân 

phối thu nhập và mức sống, tiết kiệm và đầu tư, thị trường lao động, 

giáo dục, sức khỏe, vai trò của giới và các yếu tố xã hội khác.  

                                                 
* Nhóm tác giả thuộc Trung tâm châu Á – Thái Bình Dương, Hà Nội. 
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Cuộc điều tra hộ gia đình trong khuôn khổ Dự án DOTM tại Việt 

Nam được thực hiện tại 6 tỉnh/thành phố bao gồm: Hà Nội và Hưng 

Yên ở miền Bắc, Nghệ An và Đà Nẵng ở miền Trung, và Tp. Hồ Chí 

Minh và Cần Thơ ở miền Nam. Dựa trên định nghĩa của dự án về di 

dân quốc tế được mô tả ở trên, 1508 hộ gia đình chia đều cho 3 loại (hộ 

có thành viên đang ở nước ngoài, hộ có người đi nước ngoài và hiện đã 

quay trở về, và hộ không di cư) và cho các tỉnh được đưa vào mẫu dựa 

vào phương pháp chọn mẫu xác xuất tỉ lệ theo qui mô. Thông tin thu 

thập từ cuộc điều tra hộ gia đình khá phong phú, cho phép đánh giá tác 

động của di dân quốc tế đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam.  

II. TÁC ĐỘNG CỦA DI DÂN QUỐC TẾ TẠI VIỆT  

NAM 

2.1. Tác động tới thu nhập 

Một trong những lý do di dân chính của người Việt Nam là nhằm cải 

thiện thu nhập cá nhân và gia đình. Có đến 90% những người được 

phỏng vấn trong cuộc điều tra của dự án trả lời họ di cư nhằm “kiếm 

tiền”, “tiết kiệm” và “gửi về”. Các số liệu thống kê cho thấy lượng tiền 

gửi về của người di cư rất đáng kể. Tính trung bình, thu nhập bình quân 

theo đầu người trong hộ gia đình có người di cư và hộ gia đình có nhận 

được kiều hối cao hơn so với hộ gia đình không có người di cư và hộ 

không nhận kiều hối. Các hộ gia đình có thành viên hiện đang di cư có 

thu nhập bình quân đầu người cao hơn các hộ khác, phản ảnh tác động 

kinh tế của nguồn kiều hối hộ.  

Đánh giá về tác động của di dân quốc tế và kiều hối tới thu nhập 

của hộ gia đình cho thấy thu nhập bình quân đầu người của các hộ gia 

đình có người di cư cao hơn hộ không có người di cư là 39%. Các hộ 

gia đình nhận kiều hối cũng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn 
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các hộ khác tới 59%. Kết quả này phù hợp với ý kiến của các chuyên 

gia và các nhà hoạch định chính sách cho rằng một trong những tác 

động lớn nhất của di dân quốc tế tại Việt Nam là cải thiện thu nhập và 

đóng góp tích cực tới công cuộc giảm nghèo. Tóm lại, thu nhập bình 

quân đầu người của các hộ gia đình có người di cư cao hơn so với hộ 

không có người di cư và tiền gửi về từ nước ngoài là một nguồn thu lớn 

của hộ gia đình. 

Mẫu thống kê: Các hộ gia đình có thu nhập lớn hơn 0 

Các nhóm hộ gia đình 
Obs 

Bình 

quân 
Sai số 

Hộ không có người di cư 461 13,595.7 610.4 

Hộ có người di cư 980 21,765.3 977.3 

Hộ chỉ có người di cư đã quay về 396 15,068.1 685.5 

Hộ chỉ có người đang di cư 494 25,849.4 1,674.5 

Hộ có và người đang di cư và người di 

cư đã quay về 
90 28,816.4 4,020.5 

Hộ không có tiền gửi từ nước ngoài 880 14,743.5 514.5 

Hộ có tiền gửi từ nước ngoài 561 26,066.7 1,563.1 

Tổng số 1,441   

Bảng 1: Thu nhập hính quân đầu người (1,000VND/năm) 

2.2. Tác động tới mức sống hộ gia đình 

Thống kê về chi tiêu của hộ gia đình cho thấy hộ có người di cư có 

mức chi tiêu bình quân đầu người cao hơn hộ không có người di cư. 

Kết quả cũng cho thấy chi tiêu vào việc trả nợ và gửi tiết kiệm của hộ 

có người di cư cao hơn rất nhiều so với các hộ còn lại. Có khả năng các 
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hộ có người di cư phải dành một phần lớn trong tiền gửi về từ nước 

ngoài để thanh toán các khoản nợ phục vụ cho mục đích di cư. 

Đáng ngạc nhiên là chi tiêu bình quân đầu người vào trang phục, 

giày dép của hộ có người di cư thấp hơn của hộ không có người di cư 

tới 73%. Kết quả cho thấy một phần lớn kiều hối là dưới dạng vật phẩm 

(mặc dù dữ liệu điều tra không có thông tin về vấn đề này). Hộ có 

người di cư cũng chi tiêu ít hơn vào việc sửa chữa xe cộ. Có thể lý giải 

kết quả này là do hộ có người di cư có đủ tiền để mua nhưng phương 

tiện tốt, bền và ít phải sửa chữa hơn, hoặc họ có tiền để mua phương 

tiện mới thay vì sửa chữa. Hộ có người di cư chi tiêu ít hơn 36% so với 

hộ không di cư vào các vật dụng giải trí, nhưng chi tiêu nhiều hơn vào 

các kỳ nghỉ và du lịch (139%). Chi tiêu cho các vật dụng bền lâu của 

hộ có người di cư cũng cao hơn rất nhiều. 

Nhằm trả lời cho câu hỏi liệu di dân quốc tế và kiều hối có góp 

phần cải thiện mức sống của hộ gia đình có người di cư hay không, 

chúng tôi ước lượng tác động của chúng tới chi tiêu của hộ gia đình. 

Các biến về số người di cư trong hộ gia đình và giá trị kiều hối bình 

quân đầu người trong hộ được sử dụng tương ứng để ước lượng tác 

động của di dân và kiều hối. Áp dụng phương pháp của Deaton (1999), 

mức sống của hộ gia đình được đo thông qua tổng chi tiêu bình quân 

đầu người của hộ, không bao gồm chi tiêu cho việc trả nợ, mua sắm 

vàng bạc đá quý và ngoại tệ, và tiền cho, biếu, tặng các hộ khác. Kết 

quả phân tích cho thấy chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình 

tăng gần 8% với mỗi thành viên là người di cư. Tương tự, chi tiêu bình 

quân đầu người của hộ tăng khoảng 6% đến 9% với mỗi 1,000VND 

kiều hối tăng lên. 

2.3. Tác động tới tăng trƣởng kinh tế 

Thu nhập từ kiều hối, thường thúc đẩy tiết kiệm và đầu tư. Kết quả 
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nghiên cứu cho thấy tiết kiệm trong các hộ nhận được kiều hối cao hơn 

so với các hộ còn lại. Liên quan đến đầu tư, kiều hối tác động đến đầu tư 

theo 2 kênh. Thứ nhất, thành viên đang di cư, bằng cách gửi tiền về hoặc 

lời hứa gửi tiền về là một đảm bảo cho hộ gia đình ở nhà có thể đối mặt 

với rủi ro để đầu tư nhiều hơn (Taylor, 2006). Thứ hai, người di cư quay 

trở về mang theo tài chính và kỹ năng thu thập được khi ở nước ngoài 

thường có xu hướng chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang sản xuất 

thương mại.  

Số liệu tại Bảng 2 tổng hợp đặc điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh 

theo từng loại hộ. Trong bảng này, hộ di dân được chia làm 3 loại: hộ 

có người đang di cư, hộ có người di cư đã quay trở về và hộ có cả 2 

loại hình di dân này. Cơ sở sản xuất kinh doanh trong mẫu của chúng 

tôi bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và các cá thể tự sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực phi nông nghiệp.  

 

 Hộ 

không 

di cƣ 

Hộ 

đang có 

ngƣời 

di cƣ 

Hộ có 

ngƣời di 

cƣ đã 

quay trở 

về 

Hộ có 

cả 2 

loại 

hình di 

cƣ 

1. Số hộ 469 496 400 100 

2. % hộ có cssxkd† trong 12 

tháng qua 

38,2 34,9 33,3 24,0 

3. % hộ có cssxkd chỉ sử 

dụng lao động gia đình 

76,0 71,7 73,7 58,3 

4. Cssxkd đã ngừng hoạt 

động 

    

% hộ có cssxkd đã ngừng hoạt 

động 
7,0 11,1 6,0 8,0 

Thời gian hoạt động trung 7,0 9,4 9,0 11,9 
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Bảng 2: Cơ sở sản xuất kinh doanh và di dân quốc tế 

Ghi chú: † cssxkd: cơ sở sản xuất kinh doanh 

Kết quả cho thấy tỉ lệ hộ không di cư có cơ sở sản xuất kinh doanh 

là cao nhất (38.2%). Tuy nhiên, cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ sử dụng 

lao động gia đình cũng phổ biến trong nhóm này. Bên cạnh đó, số lao 

động trung bình (kể cả lao động gia đình và lao động được trả công) 

trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của hộ di cư cao hơn so với hộ 

không di cư. Nếu chỉ tính đến cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao 

động làm thuê (không kể họ có sử dụng lao động gia đình hay không) 

thì quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh của hộ di cư cũng lớn hơn. Thực 

tế tại Việt Nam cho thấy việc trở thành cá thể tự sản xuất kinh doanh 

không hề tốn kém và điều này lý giải tại sao tỉ lệ cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong nhóm không di cư cao. Tuy nhiên, di dân có tác động rõ 

rệt đến đầu tư khi tính đến quy mô của doanh nghiệp. 

2.4. Tác động đến thị trƣờng lao động 

Sriskandarajah (2005) cho rằng di dân có thể dẫn đến tình trạng lười 

biếng lao động và sống phụ thuộc tại nước di cư. Điều này về lâu dài sẽ 

làm tổn hại đến nền kinh tế của các nước di cư. Phân tích ý kiến của 

các chuyên gia và các hộ gia đình cho thấy lười lao động và sống phụ 

thuộc không biểu hiện rõ ở Việt Nam.  

bình 

5. Quy mô của cssxkd     

Số cssxkd trung bình 1,1 1,1 1,2 1,1 

Số lao động trung bình  2,2 2,5 2,6 3,9 

Số lao động được trả lương 

trung bình trong số cssxkd có 

sử dụng lao động làm thuê  

2,8 3,8 4,3 5,8 
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 Hộ không di cƣ Hộ di cƣ 

 Nam Nữ Nam Nữ 

Tổng số người trong 

độ tuổi lao động† 

681 649 1404 1378 

%     

Lao động được trả 

lương 

45,67 30,82 40,88 28,23 

Tự sản xuất kinh 

doanh 

39,06 42,22 37,96 43,54 

Thất nghiệp, đang 

tìm việc 

1,76 1,69 3,13 2,47 

Thất nghiệp, không 

tìm việc  

0,88 0,62 1,28 2,32 

 Hộ không nhận kiều 

hối 

Hộ nhận kiều hối 

 Nam Nữ Nam Nữ 

Tổng số người trong 

độ tuổi lao động† 

1338 1263 747 764 

%     

Lao động được trả 

lương 

43,95 30,01 39,76 27,49 

Tự sản xuất kinh 

doanh 

39,01 42,83 37,08 43,59 

Thất nghiệp, đang 

tìm việc 

1,79 2,14 4,28 2,36 

Thất nghiệp, không 

tìm việc  

0,97 1,50 1,47 2,23 
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Bảng 3: Tham gia vào thị trường lao động của các thành viên 

trong hộ gia đình 

Ghi chú: † Độ tuổi lao động tính từ 16 đến 55 tuổi cho nữ  

và 16 đến 60 tuổi cho nam. 

Tuy nhiên, dữ liệu từ điều tra hộ gia đình cho thấy nhóm hộ di cư và 

nhóm hộ nhận được kiều hối có tỉ lệ người thất nghiệp cao hơn. Mặt 

khác, tỉ lệ người đang làm việc trong nhóm không di cư và nhóm 

không nhận được kiều hối lại cao hơn (Bảng 3). Mặc dù sự chênh lệch 

không lớn song kết quả trên cũng cho thấy kiều hối có thể làm xói mòn 

động cơ làm việc của những hộ nhận tiền. 

2.5. Các tác động xã hội  

Người ta đã quan sát thấy rằng di dân quốc tế tác động tới giáo dục qua 

nhiều kênh khác nhau. Di dân có thể tác động tới trình độ học vấn của 

cả người di cư và người ở lại bằng cách thay đổi cơ hội học tập của 

người di cư một cách tực tiếp hoặc qua hỗ trợ về tài chính, hoặc ảnh 

hưởng tới khả năng và động cơ đầu tư vào giáo dục của hộ gia đình. Di 

dân quốc tế cũng có thể tác động tới chất lượng giáo dục trong nước 

qua việc nâng cao tiêu chuẩn giảng dạy hoặc qua các quá trình chảy 

máu chất xám hoặc thu hút chất xám.  

Phân tích cho thấy kết quả khá thú vị rằng trẻ em có bố hoặc mẹ 

đang đi vắng có xác suất đi học cao hơn trẻ em có cả bố và mẹ ở cùng 

trong hộ. Kết quả này cho thấy các hộ gia đình có trình độ học vấn cao 

hơn hoặc đầu tư nhiều vào giáo dục cho con cái hơn có xu hướng đưa 

người trong gia đình ra nước ngoài nhiều hơn. Các hộ gia đình trong 

phạm vi điều tra của dự án cũng cho rằng đầu tư vào giáo dục là một 

phương thức quan trọng giúp các thành viên trong gia đình di cư. Cũng 

có thể trẻ em có bố hoặc mẹ đi vắng cảm thấy biết ơn sự hy sinh của 

cha mẹ và do đó tập trung vào học hơn (UNICEF, 2008).  
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2.5.1. Tác động về giới 

2.5.1.1. Cơ hội giáo dục cho phụ nữ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình có người di cư và các 

hộ nhận được kiều hối có tỷ lệ phụ nữ có bậc học cao lớn hơn so với 

các hộ không di cư và không nhận được kiều hối. Có vẻ như di dân và 

kiều hối có tác động tích cực tới cơ hội học tập cho phụ nữ Việt Nam, 

mặc dù kết quả này cũng có thể là do ảnh hưởng của các nhân tố khác, 

ví dụ như do các hộ gia đình có người di cư thì có thu nhập cao hơn, và 

kiều hối nhận được có thể cho phép hộ gia đình đầu tư nhiều hơn vào 

giáo dục cho toàn hộ gia đình.  

Kết quả ước lượng về xác suất được đào tạo của phụ nữ cho thấy 

nếu trong hộ có một người (hoặc hơn một người) di cư, thì xác suất phụ 

nữ trong hộ có bằng đại học cao hơn tăng 0,24 điểm phần trăm. Để có 

so sánh tốt hơn về giới, chúng tôi cũng ước lượng khả năng nam giới 

trong hộ gia đình được đào tạo bậc đại học hoặc cao hơn. Kết quả là 

nếu trong hộ có một người di cư, thì xác suất nam giới trong hộ có 

bằng đại học hoặc cao hơn tăng 0,33 điểm phần trăm. Tác động biên 

của di dân tới đào tạo cho nam giới cao hơn của nữ giới một chút, cho 

thấy tác động của di dân và kiều hối, nếu có, tới đào tạo cho phụ nữ ít 

hơn tác động tới đào tạo cho nam giới. Hơn nữa, khi phân tích tác động 

của các biến độc lập khác, chúng tôi thấy rằng những hộ gia đình có 

chủ hộ là nam ít đầu tư vào giáo dục cho thành viên nữ trong hộ hơn so 

với hộ có chủ hộ là nữ (ít hơn 0,2%). Chênh lệch này tuy ít nhưng có ý 

nghĩa về mặt thống kê, cho thấy có một sự phân biệt nhỏ đối với nữ 

giới ở đây. 

2.5.1.2. Bình đẳng giới và vai trò của giới trong hộ gia đình 

Có khoảng 90% người di cư đã quay trở về cho biết việc sinh sống 

tại nước ngoài giúp họ nhận thức được sự cần thiết của các nỗ lực về 
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bình đẳng giới. Đồng thời, 72% các hộ gia đình được điều tra cho rằng 

những người di cư đã quay trở về quan tâm nhiều hơn tới bình đẳng 

giới. Kết quả này cho thấy người di cư đã quay trở về đã thay đổi thái 

độ và quan điểm của họ các vấn đề về giới.  

Nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra tác động của di dân tới việc 

thay đổi quan điểm về giới bằng cách đánh giá vai trò của giới trong hộ 

gia đình. Chúng tôi so sánh tỷ lệ nữ giới làm các công việc nhà mang 

tính đặc thù về giới của các hộ không có người di cư với các hộ có 

người di cư trong các năm 2008 và 2003. Kết quả so sánh cho thấy 

không có sự khác biệt nào đáng kể giữa hai nhóm hộ gia đình. Tỷ lệ 

phần trăm nữ giới dành phần lớn thời gian vào các công việc truyền 

thống như nấu ăn, dọn dẹp giảm rất ít theo thời gian và không khác 

nhau mấy giữa hai nhóm. Trong khi đó, tỷ lệ phần trăm phụ nữ dành 

phần lớn thời gian vào các hoạt động nghỉ ngơi/giải trí tăng rất ít theo 

thời gian và gần như giống nhau giữa hai nhóm. Điều này cho thấy thái 

độ và quan điểm về vai trò của giới đã có thay đổi chậm trong thời gian 

qua, tuy nhiên thay đổi này không nhất thiết là do tác động của di dân. 

2.5.2. Các tác động xã hội khác  

Mặc dù kết quả tính toán tương đối nhỏ, các con số thống kê vẫn 

cho thấy tỷ lệ ly dị hoặc ly thân của người di cư đã quay về cao hơn 

gấp 3 lần so với người không di cư. Kết quả cũng đưa ra tỷ lệ phần 

trăm phụ nữ ly dị hoặc ly thân cao hơn trong số người di cư đã quay về. 

Tỷ lệ phần trăm các cha mẹ đơn thân trong số người di cư đã quay về 

cao hơn 1.5 lần so với người không di cư. 

Các kết quả trên có thể phản ánh tác động của di dân tới cấu trúc và 

cuộc sống gia đình tại Việt Nam. Kinh nghiệm sinh sống tại các nước 

phương Tây có thể làm thay đổi cách nhìn của người di cư về cuộc 

sống gia đình và cấu trúc gia đình. Do đó có thể dẫn tới việc người di 

cư đã quay trở về dễ ly dị hoặc ly thân hơn. Ngoài ra, phần lớn người 
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Việt Nam đi di cư không cùng với gia đình, vì thế thời gian xa cách với 

vợ/chồng quá lâu cũng làm cho số lượng các cuộc ly dị tăng cao hơn. 

Có gần 50% các hộ gia đình được phỏng vấn cho rằng khi di cư một 

mình không cùng gia đình, quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo hơn. Cũng 

cần phải lưu ý rằng có nhiều người do quan hệ hôn nhân của họ có vấn 

đề nên đi di cư. 

Cuộc điều tra cũng thu thập ý kiến về việc liệu sinh sống ở nước 

ngoài có ảnh hưởng tới quan điểm của người di cư tới cách sống và 

văn hóa truyền thống của Việt Nam hay không. Hơn 90% người di cư  

quay về cho biết chính cuộc sống tại nước ngoài khiến họ thấy cần 

phải bảo vệ văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Các kết quả này 

cho thấy di dân quốc tế có thể có đóng góp to lớn trong việc bảo tồn 

văn hóa và các quy tắc xã hội truyền thống tại Việt Nam. Tuy nhiên, 

cần có nghiên cứu sâu hơn về mức độ tác động thực sự của di dân 

quốc tế tới thái độ của người dân. 

III. THẢO LUẬN  

Di dân từ lâu đã được coi là một biện pháp thúc đẩy phát triển tại Việt 

Nam. Kể từ năm 2002-2003, số lượng người di dân xuất phát từ Việt 

Nam đã tăng lên đáng kể và mang lại hàng loạt tác động quan trọng đối 

với sự phát triển của đất nước. Các chính sách và quy định của chính 

phủ về di dân quốc tế đã được sửa đổi và bổ sung để điều chỉnh các vấn 

đề di dân khác nhau.  

Báo cáo góp phần xác định tầm quan trọng của di dân quốc tế tới sự 

phát triển của Việt Nam, và cung cấp các bằng chứng về các tác động 

khác nhau của di dân quốc tế tới sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt 

Nam. Từ số liệu điều tra hộ gia đình và các cuộc phỏng vấn chuyên gia, 

phân tích cho thấy các tác động tới bản thân người di cư và tới gia đình 

họ nhìn chung là tích cực. Phân tích số liệu điều tra cho thấy phần lớn 
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lượng tiền chuyển về từ nước ngoài được sử dụng để trả các khoản nợ, 

phần nhiều trong số đó là các khoản vay để trang trải chi phí di cư ban 

đầu. Việc này cũng hạn chế các tác động tích cực của di dân và kiều 

hối. Vì kiều hối thường được gửi về qua các kênh không chính thức, 

biện pháp cần làm không chỉ là tăng lượng tiền chuyển về mà còn phải 

phát triển hệ thống ngân hàng để thu hút lượng kiều hối chuyển qua các 

kênh phi chính thức. 

Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy di dân ở Việt Nam rất ít 

tác động thu lợi chất xám vì số người di dân Việt Nam có được bằng 

cấp hoặc kỹ năng lao động ở nước ngoài là khá khiêm tốn. Phần lớn lao 

động xuất khẩu Việt Nam làm việc trong các ngành có kỹ năng thấp 

hoặc không có kỹ năng với mức lương thấp và điều kiện làm việc khó 

khăn, vất vả. Các kỹ năng và kiến thức họ thu được từ việc làm các 

công việc này là hạn chế. Vì thế, đóng góp tiềm năng của lượng tiền và 

kiến thức chuyển về không được tối ưu. Việc hỗ trợ người Việt Nam đi 

xuất khẩu lao động tìm kiếm việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn cần 

phải trở thành một ưu tiên chính sách của các nhà hoạch định. Để làm 

được điều này, người di dân Việt Nam cần được trang bị bằng cấp, kỹ 

năng và đào tạo nghề trước khi đi xuất khẩu lao động. Các chính sách 

nhằm khai thác các kỹ năng và kinh nghiệm đã thu được ở nước ngoài 

của người di cư cũng cần được xây dựng. Tỷ lệ thất nghiệp của những 

người di dân trở về khá cao trong nghiên cứu cho thấy hiệu quả các 

chính sách của chính phủ trong vấn đề này còn hạn chế. 

Số liệu điều tra hộ gia đình còn cho thấy người di cư đã quay về có 

xu hướng ly hôn hoặc ly thân nhiều hơn so với người không di cư. Tỷ 

lệ các hộ gia đình cha mẹ đơn thân trong số các hộ gia đình có người di 

cư cũng cao hơn. Tuy nhiên, cuộc sống xa quê hương dường như đã 

làm cho người di cư coi trọng lối sống và văn hóa truyền thống hơn. Có 

tới hơn 90% người di cư sau khi trở về đã cho biết cuộc sống ở nước 

ngoài khiến họ thấy cần phải bảo vệ văn hóa và lối sống Việt Nam 

nhiều hơn. 
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Các chính sách và tình hình quốc tế cũng có thể có ảnh hưởng lớn 

đến di dân ở Việt Nam. Chẳng hạn, khủng hoảng tài chính toàn cầu và 

sự sụt giảm nhu cầu tuyển dụng lao động xuất khẩu, đặc biệt ở các 

nước công nghiệp mới như Malaysia, đã gây ảnh hưởng lớn đến di dân 

ở Việt Nam. Việc người lao động xuất khẩu bị đưa về nước trước thời 

hạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến các hộ gia đình có người đi di cư, 

đặc biệt là đối với các hội nghèo. Vì thế, Chính phủ và các cơ quan hữu 

quan cần cải thiện hệ thống giám sát dữ liệu về lao động và kiều hối để 

có thể phát hiện sớm và phản ứng nhanh với các tình huống bất thường.  

IV. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH  

Có nhiều cách để thông qua chính sách có thể cải thiện để tối ưu hóa 

các tác động phát triển của di dân quốc tế tại Việt Nam. Báo cáo đề 

xuất một số vấn đề cần tập trung xem xét về mặt chính sách như sau: 

Các chính sách hiện nay chưa hiệu quả trong việc khai thác  nguồn 

lực để phát triển do di dân quốc tế đem lại (ví dụ như kiều hối hoặc 

các khoản tiết kiệm do người di cư mang về). Để giải quyết vấn đề 

này, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia tiếp nhận di cư để 

cải thiện tốc độ và giảm chi phí chuyển tiền qua ngân hàng và các 

tổ chức tài chính chính thức, đảm bảo tính cạnh tranh hiệu quả với 

hệ thống chuyển kiều hối phi chính thức. Cần có các chính sách phù 

hợp và thống nhất nhằm thúc đẩy việc sử dụng kiều hối một cách 

hiệu quả.  

Hỗ trợ người lao động Việt Nam di cư và lao động hợp đồng có thời 

hạn tại nước đến. Các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương và 

các tổ chức cộng đồng cần phối hợp với nhau trong việc nâng cao nhận 

thức về các cơ hội và rủi ro gắn với di dân quốc tế thông qua công tác 

đào tạo và truyền thông. Các chương trình cho vay và hỗ trợ vốn cho 

người nghèo cần được đẩy mạnh để đảm bảo người nghèo có thể được 
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hưởng lợi từ các cơ hội di cư. Hơn nữa, cần nỗ lực trang bị đầy đủ cho 

người di cư các thông tin và đào tạo cho họ về điều kiện sống và làm 

việc tại nước ngoài, cũng như quyền lợi và những rủi ro, nguy cơ bị 

bóc lột mà họ cần biết. Các biện pháp này nhằm đảm bảo những lợi ích 

từ di cư, như tăng thu nhập, không phải trả giá bằng sự an toàn và phúc 

lợi của người di cư. 

Mặc dù ảnh hưởng của di dân tới vai trò giới trong nghiên cứu này 

không thể hiện rõ, các nghiên cứu quốc tế khác (Grasmuck and Pessar, 

1991, Hondagneu-Sotelu, 1994, Zentgraf, 2002) cho thấy di dân có thể 

đem lại nhiều cơ hội mới để cải thiện cuộc sống của phụ nữ Việt Nam 

và thay đổi các quan hệ giới truyền thống, mang đậm tính bất bình 

đẳng. Nữ giới di cư cũng thường bị coi thường và phân biệt đối xử 

trong quá trình di dân. Trong khi đó, các chính sách di dân hiện tại của 

Việt Nam vẫn rất ít chú ý đến vấn đề giới và hiếm khi gắn kết bình 

đẳng giới với các vấn đề di dân.  

Khuyến khích lao động có kỹ năng và các chuyên gia trở về nước, 

tạo điều kiện cho họ sử dụng những kiến thức kỹ thuật và khả năng tích 

lũy được ở nước ngoài. Chính phủ cần có các chính sách khuyến khích 

thu hút chuyên gia, lao động có kỹ năng, sinh viên và học viên quay trở 

về nhằm tối đa hóa tác động phát triển của di dân quốc tế tại Việt Nam. 
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PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ 

BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở 

NƢỚC NGOÀI THEO HỢP 

ĐỒNG 

Lê Thị Hoài Thu* 

I. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƢỜI 

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC 

NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

1.1. Cơ sở pháp lí bảo vệ ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nƣớc ngoài theo hợp đồng 

Việt Nam bắt đầu đưa người lao động đi làm việc ở Liên Xô và một số 

nước Đông Âu (Cộng hoà dân chủ Đức, Bungari, Tiệp Khắc) từ năm 

1980 theo văn bản pháp luật đầu tiên là Quyết định của Chính phủ số 

46/CP ngày 11/02/1980 về việc đưa một bộ phận lao động Việt Nam ra 

nước ngoài để làm việc có thời hạn và bồi dưỡng nâng cao tay nghề. 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả ban đầu đã đạt được và những tồn 

tại cần khắc phục, Nhà nước tiếp ban hành các văn bản pháp luật làm 

cơ sở cho vấn đề này, như: Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 

263/HĐBT ngày 24/7/1984; Chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng số 

                                                 
* PGS.TS, Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.  
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108/HĐBT ngày 30/6/1988; Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 

370/HĐBT ngày 20/9/1991… 

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994 (có 

hiệu lực thi hành ngày 01/01/1995) là văn bản đầu tiên luật hoá hoạt 

động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Quy định chi tiết thực hiện Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 về vấn đề này có các 

văn bản pháp luật sau: 

1. Nghị định của Chính phủ số 07/CP ngày 20/01/1995;  

2. Nghị định của Chính phủ số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999;  

3. Nghị định của Chính phủ số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003;  

4. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 

13/4/2004 về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài;  

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 163/2004/QĐ-TTg về 

việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao 

động;  

6. Nghị định của Chính phủ số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 về 

quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;  

7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 33/2006/QĐ-TTg ngày 

0702/2006 về việc phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động đi làm 

việc ở nước ngoài đến năm 2015 và nhiều Thông tư khác có liên 

quan; 

8. Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 

22/2003/TT-BLĐTBXH năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định 81/2003/NĐ-CP; 

9. Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 

15/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/3/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư 
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số 22/2003/TT-BLĐTBXH; 

10.  Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội số 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 

07/11/2003 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao 

động và doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; 

11.  Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội số 59/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 

hướng dẫn về phí môi giới đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài; 

12.  Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội và Bộ Công an số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 

16/12/2004 hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; 

13.  Thông tư của Ngân hàng Nhà nước số 02/2004/TT-NHNN ngày 

19/5/2004 hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh 

nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài; 

14.  Thông tư liên tịch của Bộ Công an và Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH ngày 18/01/2005 

hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài; 

15.  Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 

Bộ Ngoại giao số 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 31/3/2006 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 141/2005/NĐ-

CP; 

16.  Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 

Bộ Tư pháp số 06/2006/TT-BLĐTBXH-BTP ngày 07/7/2006 
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hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; 

17.  Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ 

Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối 

cao số 09/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 

04/8/2006 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có 

hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

... 

Đẩy mạnh một bước việc pháp điển hóa các quy định về xuất khẩu lao 

động nói chung, bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc ở nước 

ngoài nói riêng, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào ngày 29/11/2006. Cụ thể 

hóa luật này có các văn bản pháp luật có liên quan sau: 

1. Nghị định của Chính phủ số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

2. Nghị định của Chính phủ số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 144/2007/QĐ-TTg ngày 

31/8/2007 về việc thành lập, quản lí và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm 

ở ngoài nước; 

4. Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ 

Tài chính số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/9/2007 quy 

định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

5. Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 
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Ngân hàng Nhà nước số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH –NHNN ngày 

04/9/2007 quy định việc quản lí và sử dụng tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; 

6. Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ 

Tư pháp số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 hướng 

dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và thanh 

lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; 

7. Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 

21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 hướng dẫn chi tiết một số 

điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP; 

8. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 ban hành chương trình 

bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài; 

9. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 ban hành quy định về 

tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 

người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

10. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2007 ban hành chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài; 

11. Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 

Bộ Tài chính số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 

hướng dẫn quản lí và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; 

12. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
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số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/8/2008 về mức tiền môi giới 

người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường; 

13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 71/2009/QĐ-TTg ngày 

29/4/2009 phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất 

khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 

2020; 

14. Thông tư liên tịch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và 

Bộ Tài chính số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 

hướng dẫn Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg. 

1.2. Nội dung pháp luật hiện hành về bảo vệ ngƣời lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng 

Bảo vệ người lao động là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt trong hệ thống 

pháp luật lao động Việt Nam với triết lí người lao động là kẻ yếu trong 

quan hệ lao động, trên thị trường lao động và lực lượng lao động xã hội 

là nguồn tài nguyên vô giá của quốc gia. Trong đó, người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài là đối tượng cần quan tâm đặc biệt bởi vì họ là 

người “phải sống xa gia đình, xa quê hương, tổ quốc, xa những người 

hướng dẫn, hỗ trợ và bảo vệ; chính vì vậy, họ rất dễ bị bóc lột, phân 

biệt đối xử và xâm phạm các quyền”
30

.
34

Các văn bản pháp luật nêu tại 

mục 1.1 trên đây có nhiều quy định thể hiện việc bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người lao động ở tất cả các giai đoạn: trước khi đi 

làm việc ở nước ngoài, trong thời gian làm việc ở nước ngoài và khi hết 

thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về nước.  

Theo Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

một trong các hình thức sau đây: (1) Hợp đồng đưa người lao động đi 

                                                 
30 Hội Luật gia Việt Nam, Những điều cần biết về người lao động di trú, Nxb Hồng 

Đức, 2008, tr.14. 
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làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (2) Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, 

nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; (3) Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với 

doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập 

nâng cao tay nghề; (4) Hợp đồng cá nhân. 

Bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Bộ luật Lao 

động, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành tập trung chủ 

yếu ở các nội dung: (1) Quy định các quyền của người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; (2) Quy định về điều kiện và những giới hạn mà 

doanh nghiệp dịch vụ và các chủ thể có liên quan được quyền “đòi hỏi” 

đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (3) Quy định về các 

hành vi cấm, ngành nghề, công việc bị cấm đi làm việc ở nước ngoài; 

(4) Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và các kiến thức cần 

thiết khác cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; (5) 

Quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; (6) Quy định về trách nhiệm của nhà nước, của doanh nghiệp 

dịch vụ, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp trúng thầu, doanh nghiệp, cá 

nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; (7) Quy định về xử phạt vi phạm quyền lợi của người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài. 

1.2.1. Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài 

Nhà nước có quy định các quyền và nghĩa vụ chung của người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài tại Điều 44, Luật Người lao động Việt 
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Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trên cơ sở đó, những 

quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

từng hình thức nêu trên đã được cụ thể hóa ở các Điều 46, 47, 48, 49 và 

Điều 53 của Luật này. 

Dưới đây là trích các quyền cơ bản của người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng năm 2006: 

Điều 44. Quyền của ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có các quyền sau 

đây: 

1. Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đầu tư ra nước ngoài cung cấp các thông tin về 

chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; thông tin về chính 

sách, pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán 

của nước tiếp nhận người lao động; quyền và nghĩa 

vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ 

khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các quyền 

lợi khác quy định trong các hợp đồng và điều ước 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 40 của Luật này;  

3. Được doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đầu tư ra nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại 

giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền 

và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, 

pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, pháp 



118 LAO ĐỘNG DI TRÚ TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM  

 

luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các 

quyền và hưởng các lợi ích trong Hợp đồng lao động, 

Hợp đồng thực tập; 

4. Chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài 

sản khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt 

Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

5. Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước theo quy định của pháp luật; 

6. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về những hành vi vi 

phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Điều 46. Quyền... của ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài theo Hợp đồng đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài với doanh nghiệp dịch vụ  

Ngoài các quyền... quy định tại Điều 44... của Luật này, 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 

nghiệp dịch vụ còn có các quyền... sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu 

cầu của Hợp đồng lao động; 

3. Được vay vốn của tổ chức tín dụng để đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh 

nghiệp dịch vụ vi phạm Hợp đồng đưa người lao động 
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đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Được gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ký kết Hợp 

đồng lao động mới phù hợp với quy định pháp luật của 

nước tiếp nhận người lao động; 

...  

Điều 47. Quyền... của ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài theo Hợp đồng đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở 

nƣớc ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc 

tổ chức, cá nhân đầu tƣ ra nƣớc ngoài  

Ngoài các quyền... quy định tại Điều 44... của Luật này, 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 

nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư 

ra nước ngoài còn có các quyền... sau đây:  

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài với doanh nghiệp nhận thầu, trúng thầu 

hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu 

cầu của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; 

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh 

nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân 

đầu tư ra nước ngoài vi phạm Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; 

... 
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Điều 48. Quyền... của ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề 

Ngoài các quyền... theo quy định tại Điều 44... của Luật 

này, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề còn có các quyền... sau 

đây:  

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với 

doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

2. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề vi phạm 

Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập; 

... 

Điều 49. Quyền... của ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài theo Hợp đồng đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở 

nƣớc ngoài với tổ chức sự nghiệp  

Ngoài các quyền... quy định tại Điều 44... của Luật này, 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức 

sự nghiệp còn có các quyền... sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài với tổ chức sự nghiệp; 

2. Giới thiệu người bảo lãnh theo yêu cầu của tổ chức sự 

nghiệp;  

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp tổ chức sự 

nghiệp vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm 
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việc ở nước ngoài; 

... 

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời lao động đi làm việc 

ở nƣớc ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp 

đồng cá nhân có các quyền sau đây: 

a.   Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung 

cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt 

Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b. Được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt 

Nam ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật 

của nước mà người lao động đến làm việc, pháp 

luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các 

quyền và hưởng các lợi ích quy định trong Hợp 

đồng cá nhân; 

c.   Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước theo quy định của pháp luật; 

d. Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu 

nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà 

người lao động đến làm việc; 

e.   Được gia hạn Hợp đồng hoặc ký Hợp đồng lao 

động mới phù hợp với quy định pháp luật của nước 

mà người lao động đến làm việc. 

2. ... 
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Ngoài ra, trong Luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 

nhiều quy định nhằm cụ thể hóa các quyền cơ bản nêu trên và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

1.2.2. Các điều kiện đối với người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và giới hạn quyền “đòi hỏi” của các chủ 

thể có liên quan đối với người lao động đi làm việc  ở 

nước ngoài 

Việc quy định cụ thể các điều kiện đối với người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài là một cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người lao động, bởi vì những quy định này sẽ bảo đảm cơ hội ngang 

nhau cho tất cả người lao động có nhu cầu, phòng ngừa việc đòi hỏi 

một cách quá đáng từ các nhà dịch vụ nhằm “vòi vĩnh” người lao động, 

phòng ngừa hiện tượng lừa đảo người lao động... Điều kiện cụ thể đối 

với người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định trong Luật 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 

2006 quy định như sau (trích):  

Điều 42. Điều kiện để ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc 

ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, 

tổ chức, cá nhân đầu tƣ ra nƣớc ngoài 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; 

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu 

của nước tiếp nhận người lao động; 
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5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, 

tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận 

người lao động; 

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

Điều 50. Điều kiện đối với ngƣời lao động đi làm việc ở 

nƣớc ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá 

nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của 

Luật này; 

2. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này; 

3. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú. 

Bên cạnh việc quy định các điều kiện nêu trên, Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn quy định các 

giới hạn mà doanh nghiệp dịch vụ có quyền đòi hỏi đối với người lao 

động, như: tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ. 

Tiền môi giới là khoản chi phí mà doanh nghiệp dịch vụ phải trả cho 

bên môi giới để ký kết và thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động. 

Người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ một 

phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. Để bảo vệ người lao động và thống nhất trong 

quản lý Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tài 

chính quy định về mức trần tiền môi giới phù hợp với yêu cầu của từng 

loại thị trường lao động ngoài nước, mức tiền môi giới người lao động 
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phải hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ, loại tiền nộp và tỷ giá áp dụng, 

việc sử dụng tiền môi giới, quản lý tiền môi giới, những trường hợp 

doanh nghiệp dịch vụ không được thu tiền môi giới của người lao 

động...
3135

 

Tiền dịch vụ là khoản chi phí mà người lao động phải trả cho doanh 

nghiệp để thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã quy 

định cụ thể mức trần tiền dịch vụ (không quá một tháng tiền lương (hoặc 

tiền trợ cấp tu nghiệp) theo hợp đồng cho một năm làm việc; riêng sỹ 

quan và thuyền viên làm việc trên tàu vận tải biển không quá một tháng 

rưỡi tiền lương theo hợp đồng cho một năm làm việc. Tổng mức tiền 

dịch vụ tối đa không quá ba tháng lương theo hợp đồng/người/hợp 

đồng), cách thu nộp và hoàn trả tiền dịch vụ, loại tiền thu nộp và tỷ giá 

áp dụng, các trường hợp không được thu tiền dịch vụ của người lao 

động...
3236

 

Tiền ký quỹ của người lao động do người lao động thỏa thuận với 

doanh nghiệp dịch vụ để bảo đảm việc thực hiện Hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tiền ký quỹ chỉ được thực hiện khi 

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được ký kết và 

người lao động đã được bên nước ngoài chấp nhận làm việc hoặc cấp 

visa. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước 

                                                 
31 Điều 20, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; Mục II - Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

04/9/2007 quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyết định số 

61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/8/2008 về mức tiền môi giới người lao động 

hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường. 

32 Điều 21, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; Mục III - Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

04/9/2007 quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  
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Việt Nam đã quy định cụ thể về cách thức nộp tiền ký quỹ của người 

lao động vào ngân hàng, việc quản lý tiền ký quỹ, sử dụng tiền ký quỹ, 

việc hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động...
3337

 

Những giới hạn này vừa nhằm công khai nghĩa vụ tài chính của 

người lao động đối với doanh nghiệp dịch vụ và các chủ thể khác có 

liên quan để người lao động có thể lựa chọn đối tác và thị trường phù 

hợp với điều kiện kinh tế của mình, vừa phòng tránh sự xâm hại đến 

quyền lợi của người lao động từ phía doanh nghiệp dịch vụ cũng như 

các chủ thể khác. 

1.2.3. Các hành vi cấm, ngành nghề, công việc bị cấm đi làm 

việc ở nước ngoài 

Điều 7, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng quy định 11 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có 

những nhóm hành vi sau đây thể hiện rõ quan điểm và mục tiêu bảo vệ 

người lao động kể cả trước, trong và sau quá trình làm việc ở nước 

ngoài: (1) Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định 

của Luật; (2) Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài cho người đã quản lý doanh nghiệp bị thu hồi 

giấy phép hoặc người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh 

cáo trở lên do vi phạm quy định của pháp luật về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; (3) Đi làm việc hoặc đưa người lao động đi làm việc 

ở khu vực, ngành, nghề và công việc bị cấm theo quy định của Chính 

phủ hoặc không được nước tiếp nhận người lao động cho phép; (4) Lợi 

dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ 

                                                 
33 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp  

đồng; Mục III – Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN 

ngày 04/9/2007 quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 
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chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài; (5) Lợi dụng hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, 

đào tạo, thu tiền của người lao động; (6) Tổ chức đưa người lao động ra 

nước ngoài làm việc khi chưa đăng ký hợp đồng với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định; (7) Lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt người lao 

động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định của pháp luật; (8) Gây 

phiền hà, cản trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Cùng với việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm, nhà nước quy 

định cụ thể danh mục các nghề, công việc cấm đi làm việc ở nước 

ngoài. 

Danh mục nghề  

và công việc cấm đi làm việc ở nƣớc ngoài 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 126/2007/NĐ- CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ) 

1. Nghề vũ công, ca sĩ, massage làm việc tại các nhà 

hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí. 

2. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, 

chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, 

chì, thủy ngân, bạc, kẽm), tiếp xúc thường xuyên 

với mangan, điôxit thủy ngân. 

3. Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai 

thác quặng phóng xạ các loại. 

4. Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường 

xuyên với các hóa chất axit nitơric, natri sunfat, 

disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt 

chuột, sát trùng, chống mối mọt có độc tính mạnh. 
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5. Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập. 

6. Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp 

suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại dương). 

7. Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, 

bốc mồ mả. 

8. Công việc mà nước tiếp nhận lao động và Việt Nam 

cấm. 

Không nên cho rằng quy định danh mục nghề và công việc cấm đi 

làm việc ở nước ngoài như trên là hạn chế quyền làm việc của người 

lao động. Ngược lại, chính quy định này có tác dụng tích cực trong 

việc bảo vệ an ninh cho người lao động, bởi vì đó đều là những nghề, 

công việc có thể dễ gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc tổn hại 

về danh dự, nhân phẩm của người lao động. 

1.2.4. Đào tạo, bổ túc nghề, trang bị kiến thức ngoại ngữ, 

bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng đã dành Chương IV (từ Điều 61 đến Điều 65) để quy định về 

vấn đề này nhằm tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài có 

trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và kiến thức 

cần thiết khác phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động nơi tiếp 

nhận lao động Việt Nam. Mục tiêu cụ thể là trang bị những hiểu biết 

cần thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật cũng như phong tục, tập 

quán, nếp sống, sinh hoạt và làm việc của nước tiếp nhận lao động để 

người lao động nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống và làm 

việc ở nước ngoài; người lao động được rèn luyện thói quen và xây 

dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật, tự giác chấp hành 

pháp luật, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp, góp phần nâng 

cao chất lượng và uy tín của người lao động Việt Nam trên thị trường 
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lao động quốc tế. 

Trang bị kiến thức về nghề nghiệp, ngoại ngữ cũng như những kiến 

thức khác trước khi đi làm việc ở nước ngoài vừa là trách nhiệm của 

người lao động (Điều 62, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng), vừa là trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài (Điều 63, Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

Việc làm này không chỉ vì lợi ích của các bên trong quan hệ xuất 

khẩu lao động, mà còn vì lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, Nhà nước 

có chính sách đầu tư cho các cơ sở dạy nghề tạo nguồn lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; hình thành một số trường dạy nghề đủ điều kiện về 

trang bị, thiết bị, chương trình, giáo trình và đội ngũ giáo viên để đào 

tạo người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, trình độ 

ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động (Điều 64, Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

Nội dung đào tạo, bổ túc nghề nghiệp và ngoại ngữ cho người lao 

động phụ thuộc vào yêu cầu khách quan của công việc mà người lao 

động sẽ thực hiện và yêu cầu trực tiếp của bên tiếp nhận lao động. 

Nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết bao gồm: Truyền thống, bản 

sắc văn hoá của dân tộc; Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật 

lao động, hình sự, dân sự, hành chính của Việt Nam và của nước tiếp 

nhận người lao động; Nội dung hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài với người lao 

động; Kỷ luật lao động, an toàn và vệ sinh lao động; Phong tục tập 

quán, văn hoá của nước tiếp nhận người lao động; Cách thức ứng xử 

trong lao động và đời sống; Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, 

mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hằng 

ngày; Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và 
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làm việc ở nước ngoài (Điều 65, Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

Để định hướng cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân... 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bảo đảm những kiến 

thức cần thiết và công bằng về cơ hội và quyền lợi cho những người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội đã ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/7/2007 về “Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người 

lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài” tương đối chi tiết về cả 

nội dung, thời lượng, các điều kiện cần thiết phục vụ việc bồi dưỡng 

kiến thức cho người lao động (giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu...). 

1.2.5. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chính 

sách và pháp luật hiện hành của Việt Nam bao gồm: Hỗ trợ vay vốn để 

có chi phí đi làm việc ở nước ngoài; Hỗ trợ người lao động ở các huyện 

nghèo trong cả nước đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong 

chương trình đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2009 – 2020, trong đó việc hỗ trợ người lao động được 

thực hiện một cách khá toàn diện (hỗ trợ nâng cao trình độ văn hóa, 

đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết khác để đáp 

ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động, hỗ trợ khám sức khỏe, làm 

hộ chiếu, visa, lý lịch tư pháp, hỗ trợ rủi ro, thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi, hỗ trợ nhận thức về xuất khẩu lao động, hỗ trợ hòa nhập 

sau khi về nước...)
34

.
38

. 

                                                 
34 Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 phê duyệt Đề án Hỗ trợ các 

huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2009 – 2020; Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

09/9/2009 hướng dẫn thi hành Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg. 
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Chính sách đối với người lao động sau khi về nước cũng là một 

chính sách lớn cần được quan tâm đúng mức nhằm hỗ trợ người lao 

động hòa nhập thị trường lao động trong nước và đời sống xã hội sau 

một thời gian đi làm việc ở nước ngoài. Theo Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khi hết thời hạn làm việc 

ở nước ngoài, trở về nước, người lao động được hưởng chính sách hỗ 

trợ việc làm và khuyến khích tạo việc làm theo quy định. Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội, nơi người lao động thường trú có trách 

nhiệm thông báo cho người lao động nhu cầu tuyển dụng lao động 

trong nước, hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm 

phù hợp. Bên cạnh đó, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tiếp 

nhận và tuyển dụng người lao động về nước vào làm việc hoặc đưa họ 

đi làm việc ở nước ngoài nếu họ tiếp tục có nhu cầu và đáp ứng các 

điều kiện luật định. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích 

người lao động về nước đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. 

Người lao động gặp khó khăn được vay vốn ưu đãi theo quy định của 

pháp luật để tạo việc làm. 

Việc quy định chính sách áp dụng đối với người lao động sau khi về 

nước là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm 

của Nhà nước đối với công dân của mình. Tuy nhiên, quy định hiện 

nay trong Luật Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài lại hết 

sức chung chung, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng không có 

hướng dẫn cụ thể hơn, vì vậy những quy định về chính sách áp dụng 

đối với người lao động sau khi về nước nhìn chung không được thực 

hiện trên thực tế. Hơn nữa, các chính sách nhà nước quy định hoặc chỉ 

mang tính khuyến khích hoặc không có biện pháp chế tài nếu các chủ 

thể hữu quan không thực hiện trách nhiệm đã được quy định nên nhìn 

chung không có hiệu quả. 
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1.2.6. Trách nhiệm của Nhà nước, của doanh nghiệp dịch 

vụ, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp trúng thầu, 

doanh nghiệp, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1.2.6.1. Trách nhiệm của Nhà nước: 

Nói đến trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài chính là nói đến trách nhiệm, vai trò quản lý của 

Nhà nước về lĩnh vực này. Theo Điều 69, Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nhà nước có trách 

nhiệm: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách 

về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Xây dựng, ban hành, tổ 

chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; Quy định nội dung chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; Tổ chức quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Tổ chức bộ máy quản 

lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; Nghiên cứu để thực hiện quản lý người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số; Hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Đàm phán, ký kết 

các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài; Tổ chức hoạt động xúc tiến phát triển thị trường lao 

động ngoài nước; Quy định khu vực, ngành, nghề và công việc mà 

người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; Cung cấp 

thông tin về thị trường lao động ngoài nước cho các doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp và người lao động; Cấp, đổi, thu hồi Giấy phép, đình 

chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Quản lý 

việc đăng ký và hướng dẫn tổ chức thực hiện các loại hợp đồng theo 
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quy định tại Luật này; Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài. 

Từ việc xác định, quy định các trách nhiệm chung như trên, Nhà 

nước đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành, từng cơ 

quan chức năng ở trong và ngoài nước phù hợp với chức năng của bộ, 

ngành, cơ quan đó và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó: 

 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài.  

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Xây dựng chiến lược, kế hoạch 

về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và chỉ đạo thực 

hiện; Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, chính sách, cơ chế về người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành 

theo thẩm quyền; Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và các văn bản hướng dẫn liên quan; Phối hợp với các cơ quan 

liên quan nghiên cứu phát triển thị trường lao động ngoài nước; 

Đàm phán, đề nghị cấp có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về 

lao động theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực 

hiện điều ước quốc tế; Ký kết các thoả thuận quốc tế về lao động 

theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc 

tế; Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; Quy định nội dung, chương trình và 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước 
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khi đi làm việc ở nước ngoài; Tổ chức bồi dưỡng cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cán bộ quản 

lý lao động ở nước ngoài; Quy định về Giấy phép, quyết định việc 

cấp, đổi, thu hồi Giấy phép; Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký hợp 

đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước theo 

hợp đồng cá nhân, giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh 

nghiệp; Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài; Tổ chức và thực hiện thanh tra chuyên 

ngành đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức và chỉ đạo công tác quản 

lý, xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam làm 

việc ở nước ngoài, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ tổ chức 

Ban Quản lý lao động trực thuộc Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh 

sự Việt Nam ở nước ngoài ở những nước, khu vực có nhiều lao 

động Việt Nam; Quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng 

năm, đột xuất của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước 

cho cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức thực hiện việc quản lý 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số; Hàng năm 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình lao động Việt Nam làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 70 Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điều 8, Nghị 

định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Bộ Ngoại giao cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các 

Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ về chủ 

trương, chính sách về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Chỉ 

đạo, hướng dẫn Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ở 

nước ngoài thực hiện các công tác sau: bảo hộ lãnh sự, bảo hộ 
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quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc ở 

nước sở tại phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại 

và điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó là thành viên, phối 

hợp với các cơ quan chức năng trong nước xử lý những vấn đề phát 

sinh liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước sở tại, 

nghiên cứu và cung cấp thông tin để phát triển thị trường đưa người 

lao động đi làm việc ở nước sở tại, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt 

động xúc tiến thị trường lao động ngoài nước (Điều 70, Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điều 

9, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Bộ Công an cấp hộ chiếu cho người lao động theo quy định của 

pháp luật; Chỉ đạo lực lượng công an các cấp nắm tình hình các tổ 

chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài nhằm phòng ngừa, phát hiện và kịp thời 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; Phối hợp với Cơ quan đại diện 

ngoại giao, Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kịp thời 

điều tra, xử lý đối với những trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội 

phạm theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự của 

Việt Nam ở nước ngoài trong việc tiếp nhận người lao động Việt 

Nam bị phía nước tiếp nhận lao động trục xuất hoặc bị buộc về 

nước theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; Khởi tố, điều tra theo quy định của pháp 

luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong 

hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Điều 70, 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và Điều 10, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Bộ Y tế quy định điều kiện để các cơ sở y tế được khám và chứng 
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nhận sức khoẻ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phối 

hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định thống nhất mức phí kiểm tra sức khỏe cho người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn sức khoẻ của người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị trường lao động; Phối hợp 

với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ tổ chức tổng hợp 

và đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động Việt Nam làm 

việc ở nước ngoài; Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của 

các cơ sở y tế trong việc tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật (Điều 70, 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và Điều 11, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các Bộ, ngành liên quan quy định chế độ tài chính trong lĩnh vực 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Điều 70 Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

và Điều 12, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách vay vốn 

tín dụng ưu đãi đối với người lao động thuộc diện chính sách xã hội 

đi làm việc ở nước ngoài; Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn các tổ chức tín dụng cho người 

lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài (Điều 70, Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điều 

13, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 

quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa 
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phương; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban 

nhân dân cấp dưới thực hiện các công việc có liên quan (Tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Có kế hoạch đào tạo nguồn lao động và giới thiệu người lao động 

có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định của pháp luật 

để tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài; Phối hợp với các 

doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước tuyển lao động tại 

địa phương và quản lý người lao động của địa phương làm việc ở 

nước ngoài; Xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ của người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; Giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; Kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh 

nghiệp tại địa phương; Tổ chức tiếp nhận đăng ký hợp đồng của 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và 

của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề); Báo cáo định kỳ, đột xuất Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài của địa phương (Điều 70, Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điều 14, 

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007). 

 Các cơ quan, tổ chức quyết định thành lập doanh nghiệp dịch vụ 

xuất khẩu lao động có trách nhiệm tham gia ý kiến với Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho các doanh 

nghiệp dịch vụ; Phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan 

đến người lao động do doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đưa đi 

làm việc ở nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể 
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hoặc phá sản; Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thuộc phạm 

vi quản lý giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi 

của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giải quyết khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quản lý người lao động làm các ngành 

nghề đặc thù thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành Trung ương quản lý 

(Điều 70 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và Điều 15 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 

01/8/2007). 

 Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài có 

trách nhiệm bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài, xử lý hành vi vi phạm của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này; Nghiên cứu, tìm 

hiểu thị trường, chính sách và phương thức tiếp nhận lao động nước 

ngoài của nước sở tại; Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp 

cận thị trường để ký kết Hợp đồng cung ứng lao động theo pháp 

luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại; Hỗ trợ cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền của Việt Nam trong việc thẩm định các điều 

kiện và tính khả thi của các hợp đồng trong hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài, địa vị pháp lý của đối tác nước 

ngoài; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đại diện các doanh 

nghiệp, tổ chức sự nghiệp Việt Nam tại nước ngoài trong việc quản 

lý, xử lý các vấn đề phát sinh đối với người lao động; Báo cáo và 

kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam giải 

quyết đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng 

quy định của pháp luật Việt Nam; Phối hợp với các cơ quan, doanh 

nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 

của Việt Nam và cơ quan, tổ chức của nước sở tại để đưa người lao 

động vi phạm về nước (Điều 71, Luật Người lao động Việt Nam đi 
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làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

 Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành về hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra về 

hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra (Điều 72, Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

1.2.6.2. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cá 

nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

 Thứ nhất, các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, cá nhân đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện 

luật định để đảm bảo hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài là hợp pháp, từ đó đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, 

chính đáng của người lao động. Trong đó, cần lưu ý đặc biệt tới các 

doanh nghiệp dịch vụ, bởi vì trên thực tế người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài chủ yếu thông qua doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu 

lao động và các biểu hiện vi phạm quyền lợi của người lao động 

trong thời gian qua cũng chủ yếu xuất hiện ở hình thức đi làm việc 

ở nước ngoài thông qua con đường này. 

Những điều kiện đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài với mục đích bảo vệ người lao động thể hiện 

chủ yếu ở các quy định về điều kiện tài chính, ký quỹ, về việc ký kết 

các hợp đồng có liên quan trước khi đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được Nhà 

nước Việt Nam coi là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy 

doanh nghiệp dịch vụ phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định theo 

quy định (5 tỷ đồng) và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
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cấp giấy phép hoạt động. 

Để có thể đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh 

nghiệp dịch vụ phải ký hợp đồng cung ứng lao động với bên nước 

ngoài. Trong nội dung của hợp đồng phải có những nội dung cụ thể về 

quyền lợi của người lao động, như: Địa điểm làm việc; Điều kiện, môi 

trường làm việc; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; An toàn và bảo 

hộ lao động; Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và tiền thưởng 

(nếu có); Tiền làm thêm giờ; Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; Chế độ khám 

bệnh, chữa bệnh; Chế độ bảo hiểm xã hội; Điều kiện chấm dứt hợp 

đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Trách nhiệm 

trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; Tiền 

môi giới (nếu có); Trách nhiệm của các bên khi người lao động bị chết 

trong thời gian làm việc ở nước ngoài; Giải quyết tranh chấp; Trách 

nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 

Nhằm bảo vệ người lao động và đạt các mục đích khác, Nhà nước 

quy định Hợp đồng cung ứng lao động phải được đăng ký tại Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội trước khi triển khai thực hiện. Thông 

qua việc đăng ký, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thể kiểm 

soát được hoạt động xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp dịch vụ, 

có biện pháp can thiệp kịp thời khi quyền lợi của người lao động không 

được đảm bảo... Trên cơ sở Hợp đồng cung ứng lao động đã được đăng 

ký, doanh nghiệp dịch vụ tiến hành ký Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc với từng người lao động phù hợp với nội dung của Hợp đồng 

cung ứng lao động. Doanh nghiệp dịch vụ phải đảm bảo việc ký Hợp 

đồng lao động giữa người lao động với chủ sử dụng lao động nước 

ngoài phù hợp với Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài
35

.
39

. 

Như vậy, có thể thấy Hợp đồng cung ứng lao động có vị trí đặc biệt, 

                                                 
35 Từ Điều 8 đến Điều 19 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng năm 2006. 
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quyền lợi của người lao động được đảm bảo ở mức độ nào khi đi làm 

việc ở nước ngoài trước hết và phần lớn phụ thuộc vào Hợp đồng cung 

ứng lao động mà doanh nghiệp dịch vụ đã ký với bên nước ngoài. Điều 

này đòi hỏi Hợp đồng cung ứng lao động phải chứa đựng những điều 

khoản có lợi cho người lao động về nội dung và chặt chẽ về kỹ thuật 

lập hợp đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá chung công tác xuất khẩu lao 

động trong những năm qua, những yêu cầu này trong nhiều trường hợp 

chưa đạt được, quyền lợi của người lao động chưa thực sự được bảo 

đảm theo đúng yêu cầu. 

Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ theo quy định để cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép và đảm bảo hoạt động đưa 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp phải đưa 

người lao động đang làm việc ở nước ngoài về nước theo chỉ đạo của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người lao động bị chết, bị tai nạn 

lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng 

hoặc thu nhập và điều kiện làm việc, ăn, ở của người lao động không 

được đảm bảo nhưng doanh nghiệp không thực hiện thì Cục trưởng 

Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (đối với Hợp đồng đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời 

gian dưới 90 ngày) sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp để thanh toán 

các chi phí đưa người lao động về nước
36

.
40

. 

Những điều kiện đối với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại Điều 28, 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

                                                 
36 Điều 22, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

năm 2006; Mục II - Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN 

ngày 04/9/2007 quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 
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đồng thể hiện rất rõ quan điểm bảo vệ người lao động của Nhà nước. 

Đó là: Phải được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; Phải 

có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

lao động Việt Nam; Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các 

công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài; 

Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; Có 

phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất 

khả kháng; Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở 

nước ngoài cho doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp 

luật của nước mà người lao động đến làm việc.  

Để kiểm soát và thẩm định những điều kiện đó khi cần thiết, Nhà 

nước yêu cầu các doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đi làm việc ở nước 

ngoài phải báo cáo hoạt động của mình với Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội theo quy định của pháp luật
37

.
41

. 

Những điều kiện và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp, cá nhân 

đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

cũng tương tự như doanh nghiệp nhận thầu, trúng thầu đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài
38

.
42

. 

Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải có đủ các điều kiện sau: 

Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề theo 

quy định của pháp luật và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề, người lao động được 

                                                 
37 Điều 29, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

38 Các Điều 31, 32 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 
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doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao 

động với doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của 

pháp luật về lao động; Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đưa đi; Có tiền ký quỹ thực 

hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính 

phủ
39

.
43

. 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài khi có đủ các điều kiện sau: Là tổ chức sự nghiệp thuộc bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Được Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Người lãnh đạo điều 

hành tổ chức sự nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; Hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức sự 

nghiệp là hoạt động phi lợi nhuận (Điều 39, Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng). 

Bên cạnh đó, để tránh trình trạng hoạt động trá hình, lợi dụng hoặc 

lừa đảo người lao động, Nhà nước còn quy định cụ thể các trường hợp 

tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

tại Điều 40, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. Theo đó, Tổ chức sự nghiệp chỉ được đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp: Để thực hiện điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên; Để thực hiện thoả thuận quốc tế do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài; Các trường hợp khác do 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định. 

                                                 
39 Các Điều 35, 36, 37 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng. 
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 Thứ hai, Nhà nước quy định cụ thể trách nhiệm của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với người lao động được các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân này đưa đi làm việc ở nước ngoài.  

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, theo Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Doanh nghiệp dịch 

vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ sau đây: 

 Công bố công khai giấy phép hợp đồng của mình (Điều 13). 

Việc làm này của doanh nghiệp giúp người lao động vừa có cơ 

hội lựa chọn, vừa không bị nhầm lẫn khi lựa chọn doanh nghiệp 

đưa mình đi làm việc ở nước ngoài. 

 Đảm bảo các điều kiện hoạt động của chi nhánh theo quy định 

của Nhà nước (Điều 16). 

 Ký kết và đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động theo đúng quy 

định của pháp luật (các Điều 17, 18, 19). 

 Thỏa thuận ký quỹ với người lao động phù hợp với quy định của 

pháp luật và bảo đảm thực hiện thỏa thuận đó (Điều 23). 

 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động trong 

trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép, bị giải thể hay bị 

phá sản (các Điều 24, 25, 26).  

Những nghĩa vụ trực tiếp, cụ thể hơn của doanh nghiệp dịch vụ đối 

với người lao động mà doanh nghiệp này đưa đi làm việc ở nước ngoài 

được quy định tại Điều 27, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng bao gồm: 

 Trực tiếp tuyển chọn người lao động và không được thu phí 

tuyển chọn của người lao động. Khi tuyển chọn lao động tại địa 

phương, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo Sở 



144 LAO ĐỘNG DI TRÚ TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM  

 

Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả tuyển chọn và số 

lượng người lao động của địa phương đã được đưa đi làm việc ở 

nước ngoài. 

 Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo công khai, cung 

cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu 

chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

 Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với 

cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để dạy nghề, bổ túc tay nghề, 

ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài phù hợp với yêu cầu của từng thị trường lao động. 

 Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 

động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài.  

 Phối hợp với bên nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh khi 

người lao động chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh 

nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao 

động. 

 Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự 

Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 

 Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh về những thiệt hại 

do doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật. 

 Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài với người lao động theo quy định của pháp luật. 

 Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định 

của Luật này. 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra 
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nước ngoài phải bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài; Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao 

động làm việc ở nước ngoài; Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động; Bảo đảm tiền lương 

cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và của nước mà người lao động đến làm việc; 

Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội cho 

người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của 

nước mà người lao động đến làm việc; Bảo đảm để người lao động được 

kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp 

người lao động bị ốm đau, tai nạn. Trường hợp người lao động không 

còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp tổ chức và 

chịu chi phí đưa người lao động về nước; Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài 

người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài về nước và 

chịu mọi chi phí liên quan; Thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp 

khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; Báo cáo và phối hợp với cơ 

quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài
4044

(các Điều 30, Điều 33 Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).  

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải thông báo công khai, cung 

cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về điều kiện của người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay 

nghề; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với 

cơ sở đào tạo dạy ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với yêu 

cầu của nước tiếp nhận người lao động; Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, 

                                                 
40 Các Điều 30, Điều 33 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng. 
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lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở 

nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; Phối hợp với cơ 

sở tiếp nhận thực tập giải quyết các vấn đề phát sinh khi người lao 

động chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị 

xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và giải quyết 

tranh chấp liên quan đến người lao động; Báo cáo và phối hợp với cơ 

quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; Bồi thường cho người 

lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp gây ra theo quy định của 

pháp luật; Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với 

người lao động theo quy định của pháp luật; Giải quyết quyền lợi cho 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản 

theo quy (Điều 38, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng).  

Tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có 

các nghĩa vụ: Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động (nếu có), Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức thực 

hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, 

cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, 

nghiệp vụ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù 

hợp với quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; Báo cáo và 

phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước 

ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động 

làm việc ở nước ngoài, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; Cử cán bộ đại diện để phối hợp với 
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bên nước ngoài quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài tùy 

theo yêu cầu của từng thị trường lao động; Thanh lý Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy 

định của pháp luật. 

1.2.7. Xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi 

xâm phạm quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài 

Xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi xâm phạm 

quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong 

những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ người lao động trong lĩnh 

vực xuất khẩu lao động. Vì vậy, Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã quy định các hình thức xử phạt, 

các biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 75), thẩm quyền xử phạt (Điều 

76). Trên cơ sở đó, Ngày 10/9/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 144/2007/NĐ-CP để cụ thể hóa các quy định này.  

Theo khoản 2 Nghị định 144/2007/NĐ-CP, các hành vi bị coi là vi 

phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài được coi là trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm đến 

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động bao gồm: Hành vi vi 

phạm điều kiện hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ; Hành vi vi phạm 

quy định về việc đăng ký hợp đồng, báo cáo việc đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; Hành vi vi phạm quy định về tuyển chọn, ký kết 

và thanh lý hợp đồng với người lao động; Hành vi vi phạm quy định về 

bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao 

động; Hành vi vi phạm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền môi 

giới, tiền ký quỹ và tiền dịch vụ, đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước; Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài và quản lý người lao động ở ngoài nước. 

Hình thức xử phạt chính áp dụng đối với các hành vi vi phạm trên 

đây có thể là cảnh cáo hoặc phạt tiền (mức phạt tiền đối với một hành 
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vi vi phạm thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 40.000.000 

đồng)
41

.
45

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm 

còn bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: Thu hồi 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành 

chính; Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 

điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc 

nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: Đình chỉ có thời hạn hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 03 tháng đến 12 

tháng; Tạm đình chỉ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động từ 01 

tháng đến 06 tháng (Doanh nghiệp, tổ chức sau khi hết thời gian bị tạm 

đình chỉ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động, nếu vẫn không khắc 

phục được hậu quả do hành vi vi phạm gây ra thì có thể bị đình chỉ 

thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; Đình chỉ thực hiện Hợp đồng 

cung ứng lao động); Buộc đưa người lao động về nước theo yêu cầu 

của nước tiếp nhận người lao động hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tại Việt Nam; Buộc bồi thường thiệt hại và chịu mọi chi phí phát 

sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra; Buộc đóng góp đủ tiền vào 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định hiện hành
42

.
46

. 

Các hành vi vi phạm cụ thể, hình thức xử phạt chính, mức phạt tiền, 

hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng 

cho từng trường hợp cụ thể được quy định tại Chương II của Nghị định 

144/2007/NĐ-CP (Điều 6 quy định việc xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm điều kiện đối hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ; Điều 7 quy 

định việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký hợp 

đồng, báo cáo hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

Điều 8 quy định việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về 

tuyển chọn, ký kết và thanh lý hợp đồng với người lao động; Điều 9 

                                                 
41 Khoản 1, Điều 5 và Chương II của Nghị định 144/2007/NĐ-CP. 

42 Khoản 2 và khoản 3, Điều 5 Nghị định 144/2007/NĐ-CP. 
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quy định việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về bồi 

dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết cho người 

lao động; Điều 10 quy định việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền môi giới, tiền ký quỹ, tiền 

dịch vụ, đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; Điều 11 quy định 

việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về tổ chức đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài và quản lý người lao động 

trong thời gian làm việc tại nước ngoài. 

Thẩm quyền xử phạt được quy định tại Chương III, thủ tục xử phạt 

được quy định tại Chương IV của Nghị định 144/2007/NĐ-CP.  

II. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT 

NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI THEO HỢP 

ĐỒNG 

Có thể đánh giá khái quát hệ thống pháp luật và việc bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài như sau: 

2.1. Về ƣu điểm 

Cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã tạo ra được hành 

lang pháp lý cần thiết để bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; việc bảo vệ được chú trọng cả trước, trong và sau quá trình 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nội dung bảo vệ khá toàn 

diện (thông qua các quy định về quyền của người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài; điều kiện và những giới hạn mà doanh nghiệp dịch vụ và 

các chủ thể có liên quan được quyền “đòi hỏi” đối với người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài; các hành vi cấm, ngành nghề, công việc bị 

cấm đi làm việc ở nước ngoài; việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và 

các kiến thức cần thiết khác cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 
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trách nhiệm của nhà nước, của doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự 

nghiệp, doanh nghiệp trúng thầu, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư ra nước 

ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chính sách đối 

với người lao động sau khi về nước; xử phạt vi phạm quyền lợi của 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài…); nhìn chung quyền lợi của 

người lao động được đảm bảo khi đi làm việc ở nước ngoài… 

2.2. Về hạn chế 

Hệ thống chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài chưa thực sự đồng bộ và còn một vài quy định chưa cụ thể, 

hợp lý (chính sách hỗ trợ người lao động, công tác quản lý người lao 

động trong thời gian làm việc ở nước ngoài…); Việc tổ chức thực hiện 

các quy định của pháp luật trên thực tế chưa thực sự nghiêm túc; Công 

tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, đôi khi còn có biểu hiện buông 

lỏng; Ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận chủ thể có liên quan 

(bên đưa đi, bên tiếp nhận lao động và người lao động) chưa cao… 

Những điểm hạn chế này chính là nguyên nhân cơ bản làm tổn hại đến 

quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Qua báo cáo kiểm tra, thanh tra những năm vừa qua, những biểu 

hiện cơ bản vi phạm quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng có thể kể đến là
43

:
47

: 

 Hiện tượng doanh nghiệp dịch vụ giao cho nhiều đơn vị trực thuộc 

cùng thực hiện chức năng hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài, trong khi sự kiểm soát của Nhà nước không chặt chẽ 

nên các đơn vị trực thuộc này đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động xuất 

khẩu lao động để tuyển người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trái 

với quy định của pháp luật hoặc chưa được sự cho phép của cơ quan 

                                                 
43 Tham khảo thêm: Hội Luật gia Việt Nam, Bảo vệ quyền của người lao động di 

trú – Pháp luật và thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (sách tham khảo), Nxb 

Hồng Đức, Hà Nội, 2008, tr. 159-163.  
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nhà nước có thẩm quyền. 

 Mặc dù Nhà nước quy định các doanh nghiệp dịch vụ phải trực tiếp 

tuyển lao động, song trên thực tế không ít các doanh nghiệp không 

thực hiện nghiêm túc quy định này, mà vẫn thông qua trung gian 

(trên thị trường thường gọi là “cò lao động”), gây tốn kém cho 

người lao động. 

 Mức tiền môi giới và phí dịch vụ đã được Nhà nước quy định khá 

cụ thể cho từng trường hợp và loại thị trường lao động ngoài nước, 

nhưng trên thực tế vẫn có trường hợp thu của người lao động cao 

hơn so với mức luật định. Bản thân người lao động vì mục tiêu 

muốn đi làm việc ở nước ngoài nên sẵn sàng “hy sinh” lợi ích trước 

mắt một cách không chính đáng. 

 Hiện tượng chính quyền địa phương (nơi doanh nghiệp dịch vụ tuyển 

lao động đi làm việc ở nước ngoài) gây khó khăn cho doanh nghiệp 

như: tăng mức chi phí tuyển dụng lao động, giải quyết các trường hợp 

thuộc “diện chính sách” của địa phương… 

 Hiện tượng ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải đặt cọc khi làm 

thủ tục vay vốn cho lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn tồn 

tại. 

 Việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và các 

kiến thức cần thiết khác cho người lao động không được kiểm soát 

chặt chẽ, không ít trường hợp thực hiện chỉ mang tính chất thủ tục 

nên chất lượng chưa cao và đương nhiên người lao động sẽ bị thiệt 

thòi khi làm việc tại nước ngoài. 

 Hợp đồng cung ứng lao động của các doanh nghiệp ký với bên tiếp 

nhận lao động trong một số trường hợp còn chưa cụ thể, rõ ràng 

hoặc chưa bảo vệ quyền lợi của người lao động một cách thoả đáng, 

từ đó kéo theo các Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và Hợp đồng lao động cũng chưa bảo vệ được người lao động 
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một cách hợp lý. bản thân người lao động với nhận thức hạn chế 

khó có thể phát hiện và tự bảo vệ được mình trong những trường 

hợp này. Hơn nữa, nhiều trường hợp việc dịch hợp đồng từ tiếng 

nước ngoài (ngôn ngữ sử dụng của nước tiếp nhận lao động) sang 

tiếng Việt không chính xác càng làm cho việc bảo vệ người lao 

động gặp nhiều khó khăn hơn. 

 Công tác quản lý lao động làm việc ở nước ngoài của một số doanh 

nghiệp thực hiện chưa thường xuyên hoặc còn mang tính chiếu lệ. 

Các thông tin về thị trường lao động ngoài nước, về bên tiếp nhận 

lao đông và về bản thân người lao động ở nước ngoài chưa đầy đủ 

làm cho việc bảo vệ quyền lợi của người lao động gặp nhiều khó 

khăn hoặc không thể thực hiện được, khiến cho không ít người lao 

động bị lợi dụng, bóc lột, xâm hại, đặc biệt đối với lao động nữ. 

 Sự phối hợp giữa cơ quan chức năng quản lý trong nước với cơ 

quan ngoại giao của nước ta ở nước tiếp nhận lao động chưa thực sự 

nhịp nhàng, ăn khớp nên công tác hỗ trợ, bảo vệ người lao động 

trong thời gian làm việc ở nước ngoài khó có thể có kết quả tốt. Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng người lao 

động tự phá hợp đồng, đi làm cho các doanh nghiệp khác một cách 

bất hợp pháp. 

 Hồ sơ pháp lý của người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa 

đầy đủ làm cho việc thanh lý hợp đồng lao động và giải quyết 

quyền lợi cho người lao động khi về nước gặp nhiều khó khăn, 

quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. 

Xin trích nguyên văn hai bài báo dưới đây để thấy cần khẩn trương 

có những biện pháp bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

một cách thiết thực hơn. 

Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ ngƣời lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài  
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Cập nhật ngày: 20/03/2008  

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có trên 500 ngàn lao 

động Việt Nam đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài 

với số tiền mỗi năm gửi về nước khoảng 1,6 tỷ đô-la, góp 

phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và 

phát triển kinh tế - xã hội đất nước.  

So với một số ngành khác, thu nhập của người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài có hiệu quả cao, vốn đầu tư ít, 

đem lại lợi ích nhiều mặt… Tuy nhiên, một trong những 

vấn đề cấp thiết hiện nay là bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động ở nước ngoài. Những vụ việc 

phát sinh gần đây như việc gần 700 lao động Việt Nam 

đình công ở nhà máy sản xuất găng tay (Malaysia) năm 

2007; việc 20 tu nghiệp sinh Việt Nam phải về nước trước 

thời hạn do xí nghiệp của Nhật Bản phá sản cuối năm 

2006; thêm vào đó là tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ hợp đồng 

ra ngoài làm ăn, cư trú bất hợp pháp ở các thị trường Đài 

Loan, Nhật Bản và các nước có thu nhập cao đang có xu 

hướng tăng lên… đã ảnh hưởng đến việc mở rộng thị 

trường lao động ngoài nước. Cho đến nay, hệ thống văn 

bản pháp luật về bảo vệ người lao động đi làm việc tại 

nước ngoài, các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền 

và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc tại 

nước ngoài đã tương đối đầy đủ. Điều 27, Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

quy định rõ, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trách nhiệm: 1) 

Trực tiếp tuyển chọn người lao động và không được thu 

phí tuyển chọn của người lao động. Khi tuyển chọn lao 

động tại địa phương, doanh nghiệp phải thông báo với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; định kỳ sáu tháng, 
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một năm báo cáo Sở về kết quả tuyển chọn và số lượng 

người lao động của địa phương đã được đưa đi làm việc ở 

nước ngoài; 2) Phối hợp với chính quyền địa phương 

thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ 

các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các 

điều kiện của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; 3) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ 

chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để 

dạy nghề, bổ túc tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động 

trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu 

của từng thị trường lao động; 4) Ký hợp đồng dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo đúng mẫu 

quy định; 5) Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc 

ở nước ngoài; 6) Phối hợp với bên nước ngoài giải quyết 

các vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị tai nạn lao 

động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và giải quyết 

tranh chấp liên quan đến người lao động; 7) Báo cáo và 

phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt 

Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước 

ngoài; 8) Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh 

về những thiệt hại do doanh nghiệp gây ra theo quy định 

của pháp luật; 9) Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy định 

của pháp luật; Về phía cơ quan quản lý Nhà nước: Luật 

cũng quy định rõ, các cơ quan quản lý Nhà nước theo chức 

năng, nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm tra, thanh tra và 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 
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nước ngoài. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

(Ban Quản lý lao động) có trách nhiệm: a) Bảo hộ quyền 

và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; xử lý hành vi vi phạm của người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định; b) Nghiên cứu, tìm hiểu 

thị trường, chính sách và phương thức tiếp nhận lao động 

nước ngoài của nước sở tại; c) Thông tin, hướng dẫn các 

doanh nghiệp tiếp cận thị trường để ký kết Hợp đồng cung 

ứng lao động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của 

nước sở tại; d) Hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

của Việt Nam trong việc thẩm định các điều kiện và tính 

khả thi của các hợp đồng trong hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài, địa vị pháp lý của đối tác 

nước ngoài; e) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đại diện 

các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp Việt Nam tại nước 

ngoài. 

“Di cư lao động đang là vấn đề toàn cầu, không một 

quốc gia nào có thể đứng ngoài hoặc tự mình giải quyết 

được vấn đề di cư. Việt Nam cũng vậy. Điều cần làm là 

xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ người lao động 

(NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Đây là một 

trong những nội dung quan trọng được bàn luận nhiều tại 

hội thảo thực hiện chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao 

động (XKLĐ) do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội 

tổ chức trong hai ngày 12 và 13-8, tại TP Vũng Tàu.  

Quá nhiều rủi ro: 

Đặt ra vấn đề này bởi đối với Việt Nam, XKLĐ là chủ 

trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, theo TS. 

Phan Duy Hảo, thuộc Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế 

- Bộ Ngoại giao, ngày càng có nhiều người tham gia 
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XKLĐ phải đối mặt với rủi ro, bị đối xử không công 

bằng, bị lạm dụng; thậm chí bị bóc lột, cưỡng bức lao 

động, làm việc trong điều kiện tồi tệ với mức lương thấp. 

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh - Viện Khoa học Xã hội Việt 

Nam, đưa ra số liệu về lao động nước ngoài, trong đó có 

lao động Việt Nam bị phân biệt đối xử ở Hàn Quốc: 

11,6% bị đánh, đá, phạt thể xác; 50% bị chửi bới, lăng 

mạ; 10,2% bị khám xét người; 17,9% không cho rời vị trí 

làm việc; 2,3% bị xâm hại tình dục, cưỡng bức... 

Báo cáo sơ bộ về tình hình lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài của Ủy ban Các vấn đề xã hội của 

Quốc hội cho thấy rất nhiều khó khăn mà lao động Việt 

Nam phải thường xuyên đối mặt ở nước ngoài, như thiếu 

bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động dẫn đến tình trạng bị 

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cao; Không được 

chủ sử dụng lao động trả lương hoặc trả lương không 

đúng thỏa thuận; Bị hành hạ và lạm dụng, kể cả lạm dụng 

tình dục, nhất là đối với lao động nữ; bị thu giữ hộ chiếu, 

giấy tờ tùy thân; Bị bỏ rơi khiến các quyền lợi chính đáng 

không được bảo vệ hoặc bảo vệ không đầy đủ và không 

hiệu quả. 

Hậu quả nặng nề:  

Hậu quả tích tụ từ những mặt trái, tiêu cực trong phân 

biệt đối xử lao động di cư, theo khuyến cáo của Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO) khiến NLĐ có nguy cơ bị buộc 

trở thành lao động di cư bất hợp pháp, tự chọn lối thoát 

phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn ra ngoài làm việc.  

Trên thực tế, Việt Nam là một trong các quốc gia có tỉ 

lệ lao động bỏ trốn cao nhất ở các thị trường XKLĐ. 

Đáng nói là từ chỗ bỏ trốn, một số lao động thực hiện các 



Pháp luật hiện hành về bảo vệ người lao động...  157 

 

hành vi phạm pháp như đánh nhau, cờ bạc, trộm cắp và 

trở thành tội phạm. Theo báo cáo của Ban Quản lý Lao 

động Việt Nam tại Hàn Quốc, tình hình người Việt Nam 

phạm tội đang có xu hướng gia tăng ở nước này, trong đó 

có tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc (xóc đĩa, lô đề, lô 

tô...), từ đó kéo theo các tội phạm khác như cướp của, 

trấn lột, bắt cóc, tống tiền, giết người… Còn tại Qatar, 

Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang đây làm việc từ năm 

2006 nhưng đến nay đã 3 lần bị dừng cấp visa với lý do 

“tỉ lệ vi phạm pháp luật của lao động Việt Nam cao bất 

thường”. Còn ở Malaysia, tình hình lao động Việt Nam 

bất hợp pháp thành lập các băng đảng, trấn lột tiền bạc, 

tài sản của NLĐ gia tăng khiến Bộ Công an phải vào 

cuộc, cử tổ công tác sang phối hợp điều tra, xử lý.  

 (Nguồn: http://nld.com.vn)  

Lừa đảo trong xuất khẩu lao động liên tục gia tăng, hầu hết 

doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, Quỹ Hỗ trợ xuất 

khẩu lao động chỉ thu mà không chi... 

 (VnEconomy - 04/09/2010 12:30:00 CH) 

Hàng loạt hạn chế liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao 

động đã được các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội nêu ra tại buổi làm việc do Ủy ban 

Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì sáng qua 3/9. 

Chỉ có 30% doanh nghiệp hoạt động hiệu quả: 

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

tính đến giữa năm 2010, Bộ đã cấp giấy phép cho 171 

doanh nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân thừa 

http://nld.com.vn/20100817010130817P0C1051/lao-dong-vn-o-nuoc-ngoai-chua-duoc-bao-ve.htm
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nhận, mặc dù số lượng doanh nghiệp khá lớn nhưng chỉ 

có khoảng 30% doanh nghiệp trong số đó hoạt động có 

hiệu quả, 50% hoạt động hiệu quả trung bình và số còn 

lại là những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Tuy 

nhiên, các thành viên đoàn giám sát cho rằng, báo cáo 

trên xem ra rất mâu thuẫn với thực tế. 

Bởi, trong khi có quá nhiều doanh nghiệp hoạt động 

kém hiệu quả nhưng từ khi thực hiện Luật Đưa người 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đến nay, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội mới chỉ thu hồi giấy phép 

của 4 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động 

(1 doanh nghiệp không đáp ứng qui định của pháp luật, 1 

doanh nghiệp có nhiều vi phạm và 2 doanh nghiệp chấm 

dứt hoạt động do kém hiệu quả). 

Nhiều ý kiến cũng đã đặt câu hỏi về chất lượng doanh 

nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trực thuộc các tập 

đoàn, tổng công ty…. Thông thường khi xin cấp phép thì 

người đại diện là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước 

nghe rất “có uy tín” nhưng sau khi có được giấy phép thì 

người điều hành lại “chẳng liên quan” gì đến các tổng 

công ty. Thậm chí, từ 1 giấy phép, doanh nghiệp “đẻ” 

thêm nhiều chi nhánh để tuyển lao động. 

Một trong những vấn đề “nóng” của hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài được dư luận 

quan tâm là hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động. 

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn 

đề xã hội của Quốc hội, hiện tượng lừa đảo vẫn liên tục 

gia tăng. Trong những năm qua đã có 137 vụ liên quan 

đến lừa đảo xuất khẩu lao động được điều tra, xử lý, khởi 
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tố 186 bị can, xử lý hành chính 118 vụ với 133 đối tượng 

liên quan đủ để thấy các đối tượng lừa đảo vẫn tìm thấy 

kẽ hở trong quản lý nhà nước về hoạt động này. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra một 

số lý do để “giải thích” cho hiện tượng nói trên là nhiều 

doanh nghiệp mới được cấp phép, đang trong giai đoạn 

đầu tư thăm dò thị trường, có những doanh nghiệp chưa 

có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xin cấp phép hoạt 

động... Tuy nhiên, theo Đoàn giám sát, những bất cập 

trong lĩnh vực xuất khẩu lao động phần lớn vẫn là do hạn 

chế về năng lực quản lý. 

Cũng chính vì nhiều “kẽ hở” trong quản lý mà 3 

năm qua, đã có gần 2.000 đơn thư khiếu nại của người 

lao động gửi lên Bộ. Bộ cũng đã tiếp hành thanh tra, 

kiểm tra 191 lượt doanh nghiệp, xử lý vi phạm hành 

chính đối với 119 lượt doanh nghiệp.  

Dân bị lừa là trách nhiệm của cơ quan quản lý: 

Thực tế, trong các hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp 

xuất khẩu lao động và người lao động, thì doanh nghiệp 

đều có sự tư vấn trực tiếp của luật sư. Cho nên các điều 

khoản quy định luôn luôn có lợi cho doanh nghiệp, một 

thành viên Đoàn giám sát nhận xét. 

Trong khi đó, người lao động thường hiểu biết pháp 

luật kém, lại chỉ biết đến bản hợp đồng này và đặt bút ký 

trước thời điểm xuất cảnh có vài ngày. Thế mới xảy ra 

nhiều chuyện “khóc dở, mếu dở” khi thực tế điều kiện 

làm việc, thu nhập tại nước tiếp nhận không giống như 

bản hợp đồng mà người lao động và doanh nghiệp dịch 
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vụ đã ký kết. 

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Thái Nguyên đã rất bức xúc trước cách làm của 

một doanh nghiệp thuộc Liên minh Hợp tác xã mới đây, 

đã đẩy hàng chục lao động ở Thái Nguyên vào cảnh cơ 

cực ở Nga khi những viễn cảnh tươi đẹp mà doanh 

nghiệp này vẽ ra trong hợp đồng khác hẳn với điều kiện 

làm việc và thu nhập thực tế. 

Ông Hùng cho biết, đã nắm chính xác một doanh 

nghiệp thu của lao động cả 100 triệu đồng nhưng chỉ ghi 

trên hoá đơn 19,5 triệu. Việc nhập nhèm trong các khoản 

thu của doanh nghiệp đã đẩy người lao động vào tình thế 

“chạy” để được đi xuất khẩu lao động. 

Ngày 18/8 vừa qua, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái 

Nguyên đã gửi công văn yêu cầu các cơ quan chức năng 

giải quyết khẩn cấp cho các lao động. “ Đoàn đại biểu 

quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ theo đến cùng sự việc 

này”, ông Hùng khẳng định. 

Trước sự việc này, nhiều thành viên của đoàn giám sát 

đã nêu ra quan điểm doanh nghiệp sử dụng tiền thu của 

dân phải được giám sát và khi cần thiết phải được kiểm 

toán. 

Tại buổi làm việc, người đứng đầu Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân 

khẳng định, để người dân bị lừa đảo là trách nhiệm của 

cơ quan quản lý nhà nước. 

Bên cạnh những vấn đề nêu trên, Quỹ Hỗ trợ xuất 

khẩu lao động chỉ thu mà không chi cũng là một thực tế 
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được phát hiện qua giám sát. Theo đó, nguồn thu của quỹ 

được thu từ các doanh nghiệp và người lao động cùng các 

khoản khác chuyển sang hiện đã lên tới trên 114 tỷ đồng 

nhưng mới chỉ chi được với số tiền trên 5 tỷ đồng. 

Số tiền 5 tỷ đồng trên bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho 

trên 600 trường hợp lao động gặp rủi ro trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài phải về nước và trên 120 thân 

nhân của lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước 

ngoài. 

Trong khi đó, hàng loạt doanh nghiệp và người lao 

động chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh 

tế năm 2008, và năm 2009 không nhận được sự viện trợ 

nào. 

Các thành viên của Đoàn giám sát yêu cầu Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội làm rõ trách nhiệm về việc 

vận hành quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động. Tại sao quỹ chỉ 

có thu mà không có chi, cơ quan quản lý không có cơ chế 

vận hành hay vận hành không được? 

(Nguồn: http://www.bsc.com.vn/News/2010/9/4/110080.aspx)  

 

2.3. Một số giải pháp 

Trên cơ sở những đánh giá trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp 

nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài như sau: 

 Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này 

theo hướng: Phân cấp và quy định cụ thể trách nhiệm của các địa 
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phương trong việc quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; Quy định cụ thể trách nhiệm của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ trong việc tham gia quản lý người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và bảo vệ quyền lợi của lao động nữ; Quy định hợp lý 

hơn việc quản lý người lao động trong thời gian làm việc ở nước 

ngoài kết hợp với việc nâng cao trình độ, đạo đức và trách nhiệm 

nghề nghiệp của cán bộ làm công tác quản lý người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; Đa dạng hóa thị trường, ngành nghề đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; Tiếp tục đàm phán và ký kết các 

thỏa thuận song phương với các nước tiếp nhận lao động để có cơ 

chế phối hợp rõ ràng, bảo vệ tối đa quyền của người lao động; Có 

chính sách hỗ trợ tối đa cho người nghèo tham gia vào hoạt động 

xuất khẩu lao động, hỗ trợ cho người lao động khi gặp rủi ro một 

cách thỏa đáng hơn; Quy định cụ thể chính sách hỗ trợ hòa nhập đối 

với người lao động sau khi về nước; Quy định chế tài đủ mạnh để 

xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; Ban hành các chính 

sách hỗ trợ đầu tư để hình thành những doanh nghiệp mạnh có khả 

năng cạnh tranh cao trên thị trường, trong đó nên xem xét việc chấp 

nhận cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong 

lĩnh vực này. 

 Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương 

trong việc phát triển thị trường và công tác quản lý; Sắp xếp lại và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hiện có đồng 

thời với việc đầu tư phát triểm mạng lưới doanh nghiệp mới hoạt 

động xuất khẩu lao động; Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra hoạt động của 

các doanh nghiệp trực thuộc và quan tâm chỉ đạo giải quyết những 

vấn đề phát sinh đối với doanh nghiệp. Các địa phương và ngành 

ngân hàng cần tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ người lao động và 

đối tượng chính sách về chi phí đào tạo – bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết và vay vốn đi xuất khẩu lao động; Cải tiến thủ tục, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện mô 
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hình liên kết tuyển lao động tại địa phương. 

 Thứ ba, cần chỉ đạo các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng 

ở địa phương tăng cường giáo dục, vận động nhân dân thực hiện 

đúng các quy định của Nhà nước về xuất khẩu lao động; Đầu tư và 

hỗ trợ các doanh nghiệp tạo nguồn lao động có chất lượng; Tăng 

cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn, ngăn 

chặn các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao 

động, của các doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu lao động. 

 Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra và xử lý vi phạm, phát hiện 

kịp thời và kiên quyết triệt phá các đường dây đưa người đi làm 

việc bất hợp pháp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lừa 

đảo. Tăng cường công tác kiểm soát cửa khẩu để phát hiện và kịp 

thời ngăn chặn việc đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài 

làm việc bất hợp pháp. 

 Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu thông 

qua việc đẩy mạnh triển khai mô hình liên kết giữa các doanh 

nghiệp và địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài, hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu 

việc làm và các chương trình, dự án khác để mở rộng quy mô và 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động… 

 Thứ sáu, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp trong việc ký 

kết hợp đồng với đối tác nước ngoài để làm cơ sở cho việc bảo vệ 

quyền lợi của người lao động; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan quản lý trong và ngoài nước, giữa cơ quan đại diện 

ngoại giao với đại diện các doanh nghiệp tại nước ngoài trong công 

tác quản lý người lao động tại nước tiếp nhận lao động. 

 Thứ bảy, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu lao 

động để người lao động có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và có điều 
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kiện tiếp nhận được những thông tin chính xác về xuất khẩu lao 

động, tránh hiện tượng bị lợi dụng, bị lừa đảo trong hoạt động này. 

 Thứ tám, nâng cao ý thức và trách nhiệm của chính người lao 

động trong việc thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng đã ký 

kết và tự bảo vệ mình khỏi sự xâm hại của các chủ thể khác.  
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Phụ lục  

CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO 

VỆ QUYỀN CỦA TẤT CẢ 

NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ VÀ 

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ 

(Đƣợc thông qua theo Nghị quyết A/RES/45/158  

ngày 18/12/1990 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc) 

LỜI NÓI ĐẦU 

Các quốc gia thành viên Công ước này 

Xem xét những nguyên tắc được nêu trong những văn kiện cơ bản 

của Liên Hợp Quốc về quyền con người, đặc biệt là Tuyên ngôn toàn 

thế giới về quyền con người, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã 

hội và văn hóa, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và Công ước 

về quyền trẻ em; 

Cũng xem xét những nguyên tắc và tiêu chuẩn được đề ra trong 

những văn kiện liên quan được soạn thảo trong khuôn khổ hoạt động 

của Tổ chức Lao động Quốc tế, đặc biệt là Công ước về Lao động di 

trú (số 97), Công ước về Người di trú trong môi trường bị lạm dụng và 

việc thúc đẩy sự bình đẳng về cơ hội và trong đối xử với người lao 
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động tri trú (số 143); Khuyến nghị về nhập cư lao động (số 86); 

Khuyến nghị về người lao động di trú (số 151); Công ước về xóa bỏ lao 

động cưỡng bức và bắt buộc (số 29); Công ước về xóa bỏ lao động 

cưỡng bức (số 105). 

Khẳng định lại tầm quan trọng của các nguyên tắc trong Công ước 

chống phân biệt đối xử về giáo dục của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên Hợp Quốc, 

Nhắc lại Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử độc ác, 

vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm; Tuyên bố của Đại hội lần IV 

của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm và đối xử với người 

phạm tội; Bộ nguyên tắc áp dụng đối với các quan chức thi hành pháp 

luật, và các Công ước về nô lệ; 

Nhắc lại rằng một trong những mục tiêu của Tổ chức Lao động 

Quốc tế, như đã nêu trong Hiến chương của tổ chức này, là bảo vệ lợi 

ích của người lao động khi được tuyển dụng làm việc ở nước ngoài, và 

ghi nhớ ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức đó trong các 

vấn đề liên quan đến người lao động di trú và các thành viên gia đình 

họ; 

Thừa nhận tầm quan trọng của những công việc đã được thực hiện 

liên quan đến người lao động di trú và các thành viên gia đình họ bởi 

các tổ chức khác nhau của Liên Hợp Quốc, cụ thể là Ủy ban Quyền con 

người và Ủy ban vì sự phát triển xã hội; và Tổ chức Nông - Lương của 

Liên Hợp Quốc; Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên 

Hợp Quốc; Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như bởi các tổ chức quốc tế 

khác; 

Cũng thừa nhận những tiến bộ đạt được bởi một số quốc gia trên cơ 

sở khu vực hoặc song phương trong việc bảo vệ các quyền của người 

lao động di trú và các thành viên gia đình họ, cũng như tầm quan trọng 

và tính hữu ích của các hiệp định song và đa phương trong lĩnh vực 
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này; 

Nhận thấy tầm quan trọng và mức độ của hiện tượng nhập cư có 

liên quan tới hàng triệu người và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trong 

cộng đồng quốc tế; 

Nhận thức về tác động của những làn sóng người lao động di trú đối 

với các quốc gia và dân tộc có liên quan, và mong muốn thiết lập 

những tiêu chuẩn nhằm đóng góp vào việc làm hài hòa thái độ của các 

nước qua việc chấp nhận những nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc 

đối xử với người lao động di trú và các thành viên gia đình họ; 

Xem xét tình trạng dễ bị tổn thương mà người lao động di trú và các 

thành viên gia đình họ thường gặp phải do phải rời xa tổ quốc mình và 

đối mặt với những khó khăn nảy sinh tại quốc gia nơi họ làm việc, 

trong số nhiều nguyên nhân khác; 

Tin rằng các quyền của người lao động di trú và các thành viên gia 

đình họ không được thừa nhận đầy đủ ở mọi nơi, do vậy đòi hỏi phải 

có sự hợp tác quốc tế thích hợp trong vấn đề này; 

Xem xét thực tế rằng việc di trú thường là nguyên nhân của nhiều 

vấn đề nghiêm trọng đối với các thành viên gia đình của người lao 

động di trú cũng như đối với chính bản thân người lao động di trú, cụ 

thể là do phải sống xa nhau; 

Ghi nhớ rằng những vấn đề con người liên quan đến di trú thậm chí 

còn nghiêm trọng hơn trong trường hợp nhập cư trái phép, và do vậy 

tin rằng cần phải khuyến khích những biện pháp thích hợp để ngăn 

chặn việc di cư bí mật và đưa người lao động di cư bất hợp pháp, trong 

khi vẫn bảo đảm việc bảo vệ các quyền con người cơ bản của họ; 

Xét rằng người lao động không có giấy tờ hoặc ở trong tình trạng 

bất hợp pháp thường được tuyển dụng trong các môi trường làm việc 

kém thuận lợi hơn so với những người lao động khác, và rằng một số 
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người sử dụng lao động xem đây là cơ hội để bóc lột những người lao 

động đó nhằm thu lợi từ cạnh tranh không lành mạnh; 

Cũng xét rằng việc tuyển dụng người lao động di trú ở trong tình 

trạng bất hợp pháp sẽ được ngăn chặn nếu như các quyền con người cơ 

bản của tất cả người lao động di trú được thừa nhận rộng rãi hơn, và 

hơn nữa việc dành thêm một số quyền cho người lao động di trú hợp 

pháp và các thành viên gia đình họ sẽ khích lệ mọi người lao động di 

trú và người sử dụng lao động tôn trọng và chấp hành pháp luật cũng 

như các thủ tục do các quốc gia liên quan thiết lập; 

Do vậy tin tưởng vào nhu cầu cần có sự bảo vệ quốc tế các quyền 

của mọi người lao động di trú và thành viên gia đình họ, khẳng định lại 

và thiết lập những tiêu chuẩn cơ bản trong một Công ước toàn diện mà 

có thể được áp dụng trên toàn thế giới. 

Đã thỏa thuận như sau: 

PHẦN I 

PHẠM VI VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA  

Điều 1.  

1. Công ước này được áp dụng, trừ khi được quy định khác sau đó, đối 

với mọi người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, không 

có bất kỳ sự phân biệt nào như giới tính, chủng tộc, màu da, ngôn 

ngữ, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, quan điểm chính trị hoặc quan điểm 

khác, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc, quốc tịch, độ tuổi, địa vị kinh 

tế, tài sản, tình trạng hôn nhân, thành phần xuất thân và các địa vị 

khác. 

2. Công ước này sẽ áp dụng trong toàn bộ quá trình di trú của người 

lao động di trú và các thành viên gia đình họ. Quá trình đó bao gồm 

việc chuẩn bị di trú, ra đi, quá cảnh và toàn bộ thời gian ở và làm 
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công việc có hưởng lương tại quốc gia có việc làm cũng như việc 

quay trở về quốc gia gốc hoặc quốc gia thường trú. 

Điều 2.  

Trong Công ước này: 

1. Thuật ngữ “người lao động di trú” để chỉ một người đã, đang và sẽ 

làm một công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó 

không phải là công dân. 

2. a. Thuật ngữ “nhân công vùng biên” để chỉ một người lao động di 

trú vẫn thường trú tại một nước láng giềng nơi họ thường trở về 

hàng ngày hoặc ít nhất mỗi tuần một lần; 

b. Thuật ngữ “nhân công theo mùa” để chỉ một người lao động di 

trú làm những công việc có tính chất mùa vụ và chỉ làm một thời 

gian nhất định trong năm; 

c. Thuật ngữ “người đi biển” bao gồm cả ngư dân để chỉ một người 

lao động di trú được tuyển dụng làm việc trên một chiếc tàu 

đăng ký tại một quốc gia mà họ không phải là công dân; 

d. Thuật ngữ “nhân công làm việc tại một công trình trên biển” để 

chỉ một người lao động di trú được tuyển dụng làm việc trên một 

công trình trên biển thuộc quyền tài phán của một quốc gia mà 

họ không phải là công dân; 

e. Thuật ngữ “nhân công lưu động” để chỉ một người lao động di 

trú sống thường trú ở một nước phải đi đến một hoặc nhiều nước 

khác nhau trong những khoảng thời gian do tính chất công việc 

của người đó; 

f. Thuật ngữ “nhân công theo dự án” để chỉ một người lao động di 

trú được nhận vào quốc gia nơi có việc làm trong một thời gian 

nhất định để chuyên làm việc cho một dự án cụ thể đang được 
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người sử dụng lao động của mình thực hiện tại quốc gia đó; 

g. Thuật ngữ “nhân công lao động chuyên dụng”, là một người lao 

động di trú: 

i. Được người sử dụng lao động của mình cử đến quốc gia 

nơi có việc làm trong một khoảng thời gian hạn chế nhất 

định để đảm nhiệm một công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể ở 

quốc gia nơi có việc làm, hoặc; 

ii. Tham gia một công việc cần có kỹ năng, chuyên môn, 

thương mại, kỹ thuật hoặc tay nghề cao khác trong một 

thời gian hạn chế nhất định, hoặc; 

iii. Tham gia một công việc có tính chất ngắn hoặc tạm thời 

trong một thời gian hạn chế nhất định theo yêu cầu của 

người sử dụng lao động tại quốc gia có việc làm; và được 

yêu cầu rời quốc gia có việc làm sau khi hết thời hạn cho 

phép hay sớm hơn nếu người đó không còn phải đảm 

nhiệm một công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể hoặc tham gia 

vào công việc đó; 

h. Thuật ngữ “nhân công tự chủ” để chỉ một người lao động di trú 

tham gia làm một công việc có hưởng lương nhưng không phải 

dưới dạng hợp đồng lao động và người đó kiếm sống từ công 

việc này thường là bằng cách làm việc độc lập hoặc cùng với 

các thành viên gia đình của mình, và cũng để chỉ bất kỳ người 

lao động di trú nào khác được coi là nhân công tự chủ theo 

pháp luật hiện hành của quốc gia nơi có việc làm hoặc theo các 

hiệp định song phương và đa phương. 

Điều 3.  

Công ước này sẽ không áp dụng với: 
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1. Những người được cử hoặc tuyển dụng bởi các cơ quan và tổ chức 

quốc tế, hoặc những người được cử hoặc được tuyển dụng bởi một 

nước sang một nước khác để thực hiện các chức năng chính thức mà 

việc tuyển dụng người đó và địa vị của người đó được điều chỉnh 

bởi pháp luật quốc tế chung hoặc các hiệp định hay Công ước quốc 

tế cụ thể. 

2. Những người được cử hoặc tuyển dụng bởi một nước hoặc người 

thay mặt cho nước đó ở nước ngoài tham gia các chương trình phát 

triển và các chương trình hợp tác khác mà việc tiếp nhận và địa vị 

của người đó được điều chỉnh theo thỏa thuận với quốc gia nơi có 

việc làm quốc gia nơi có việc làm và theo thỏa thuận này, người đó 

không được coi là người lao động di trú; 

3. Những người sống thường trú ở một nước không phải quốc gia gốc 

để làm việc như những nhà đầu tư; 

4. Những người tị nạn và không có quốc tịch, trừ khi việc áp dụng 

Công ước được quy định trong pháp luật của quốc gia liên quan, 

hoặc các văn kiện quốc tế đang có hiệu lực đối với quốc gia thành 

viên liên quan; 

5. Sinh viên và học viên; 

6. Những người đi biển hay người làm việc trên các công trình trên 

biển không được nhận vào để cư trú và tham gia vào một công việc 

có hưởng lương ở quốc gia nơi có việc làm. 

Điều 4. 

Trong Công ước này, thuật ngữ “các thành viên gia đình” để chỉ những 

người kết hôn với những người lao động di trú hoặc có quan hệ tương 

tự như quan hệ hôn nhân cũng như con cái và những người sống phụ 

thuộc khác được công nhận là thành viên của gia đình theo pháp luật 
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hiện hành và theo các hiệp định song phương và đa phương giữa các 

quốc gia liên quan. 

Điều 5. 

 Trong Công ước này, người lao động di trú và các thành viên gia đình 

họ: 

1. được xem là có giấy tờ hoặc hợp pháp khi họ được phép vào, ở lại 

và tham gia làm một công việc được trả lương tại quốc gia nơi có 

việc làm theo pháp luật quốc gia đó và theo những hiệp định quốc tế 

mà quốc gia đó là thành viên; 

2. được xem là không có giấy tờ hoặc bất hợp pháp khi họ không tuân 

thủ theo những điều kiện nêu trong khoản (a) điều này. 

Điều 6.  

Trong Công ước này: 

1. Thuật ngữ “quốc gia gốc” là quốc gia mà một người được coi là 

công dân của quốc gia đó; 

2. Thuật ngữ “quốc gia nơi có việc làm” là quốc gia nơi mà một người 

lao động di trú đã, đang hoặc sẽ tham gia làm công việc có hưởng 

lương, tùy theo từng trường hợp; 

3. Thuật ngữ “quốc gia quá cảnh” là bất kỳ quốc gia nào mà người liên 

quan đi qua trên hành trình của mình đến quốc gia nơi có việc làm 

hoặc từ quốc gia có việc làm sang quốc gia gốc hoặc quốc gia 

thường trú. 

PHẦN II 

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CÁC QUYỀN  
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Điều 7.  

Theo các văn kiện quốc tế về quyền con người, các quốc gia thành viên 

Công ước này cam kết tôn trọng và bảo đảm cho người lao động di trú 

và các thành viên gia đình họ trong lãnh thổ hoặc thuộc quyền tài phán 

của mình được hưởng các quyền theo quy định của Công ước mà 

không có bất kỳ sự phân biệt nào về giới tính, chủng tộc, màu da, ngôn 

ngữ, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, quan điểm chính trị hoặc quan điểm 

khác, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc, quốc tịch, độ tuổi, thành phần 

kinh tế, tài sản, tình trạng hôn nhân, thành phấn xuất thân hoặc địa vị 

khác. 

PHẦN III 

QUYỀN CON NGƢỜI CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG DI 

TRÚ VÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ  

Điều 8. 

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ được tự do rời 

khỏi bất kỳ quốc gia nào, kể cả quốc gia gốc của họ. Quyền này 

không bị hạn chế ngoại trừ những hạn chế được quy định theo pháp 

luật và cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức 

khỏe và đạo đức cộng đồng, các quyền và tự do của người khác, và 

phù hợp với các quyền khác được thừa nhận trong phần này của 

Công ước. 

2. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền trở về 

hoặc ở lại nước xuất xứ của họ vào mọi thời điểm. 

Điều 9.  

Quyền sống của người lao động di trú và các thành viên gia đình họ 

được pháp luật bảo vệ. 
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Điều 10. 

Không một người lao động di trú nào hoặc thành viên gia đình họ bị tra 

tấn hoặc đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân 

phẩm. 

Điều 11.  

1. Không được bắt người lao động di trú hoặc thành viên gia đình họ 

làm nô lệ hoặc nô dịch. 

2. Không được bắt người lao động di trú hoặc thành viên gia đình họ 

phải lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. 

3. Khoản 2 điều này sẽ không được áp dụng để cản trở việc thực hiện 

lao động công ích theo bản án của một tòa án có thẩm quyền tại 

những quốc gia nơi hình phạt tù kèm lao động công ích có thể 

được áp dụng như là một hình phạt đối với tội phạm. 

4. Trong điều này, thuật ngữ “lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc” 

không bao hàm: 

a. Bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào không được nêu trong khoản 

3 của điều này nhưng được áp dụng với người đang bị giam giữ 

theo lệnh hợp pháp của một tòa án, hoặc được áp dụng với người 

được trả tự do có điều kiện. 

b. Bất kỳ dịch vụ nào cần thiết trong trường hợp khẩn cấp hoặc tai 

họa đe dọa đến tính mạng hoặc sự bình yên của cộng đồng. 

c. Bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào nằm trong các nghĩa vụ dân 

sự thông thường nếu như nó cũng được áp dụng với công dân 

của quốc gia liên quan. 

Điều 12.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền tự 
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do tư tưởng, tín ngưỡng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao 

gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng tùy sự lựa 

chọn của họ, và tự do tự mình hoặc cùng tập thể thể hiện tôn giáo 

hoặc tín ngưỡng một cách riêng tư hoặc công khai thông qua việc 

thờ cúng, tuân thủ, thực hành và truyền bá. 

2. Người lao động di trú và thành viên gia đình họ không phải chịu sự 

ép buộc làm tổn hại đến quyền tự do có hoặc theo tôn giáo hoặc tín 

ngưỡng tùy theo sự lựa chọn của họ. 

3. Quyền tự do thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ bị hạn chế trong 

trường hợp được pháp luật quy định và là cần thiết để bảo vệ an 

toàn, trật tự, sức khỏe hay đạo đức của cộng đồng hoặc đạo đức hay 

quyền và tự do cơ bản của người khác. 

4. Các quốc gia thành viên Công ước này cam kết tôn trọng tự do của 

cha mẹ, ít nhất một trong số họ là người lao động di trú, và nếu có 

thể áp dụng được, tôn trọng cả người giám hộ hợp pháp trong việc 

bảo đảm việc giáo dục đạo đức và tôn giáo cho con cái họ phù hợp 

với phong tục của họ. 

Điều 13.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền có 

chính kiến mà không bị can thiệp. 

2. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền tự do 

ngôn luận - quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận 

và truyền bá mọi loại thông tin và tư tưởng không phân biệt lĩnh 

vực, bằng miệng, bằng văn bản hoặc ấn phẩm, dưới hình thức nghệ 

thuật hoặc qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng mà họ lựa 

chọn. 

3. Việc thực hiện quyền được quy định trong khoản 2 điều này gắn với 
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những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt khác. Do vậy, việc thực 

hiện quyền có thể sẽ phải chịu một số hạn chế nhưng những hạn chế 

này sẽ chỉ do pháp luật quy định và cần thiết nhằm: 

a. Tôn trọng các quyền hoặc danh dự - uy tín của người khác; 

b. Bảo vệ an ninh quốc gia của các quốc gia liên quan, hoặc trật tự 

xã hội, sức khỏe hoặc đạo đức cộng đồng; 

c. Ngăn chặn việc tuyên truyền chiến tranh; 

d. Ngăn chặn việc tuyên truyền kích động thù địch giữa các quốc 

gia, chủng tộc, hoặc tôn giáo, dẫn đến việc phân biệt đối xử, thù 

địch hoặc bạo lực. 

Điều 14.  

Không ai được phép can thiệp một cách bất hợp pháp hoặc tùy tiện vào 

cuộc sống gia đình, đời tư, nhà cửa, thư tín hoặc các phương thức giao 

tiếp khác, hoặc công kích bất hợp pháp vào danh dự và uy tín của 

người lao động di trú và các thành viên gia đình họ. Mỗi người lao 

động di trú và thành viên gia đình họ đều có quyền được pháp luật bảo 

vệ trước những hành vi can thiệp hoặc công kích như vậy. 

Điều 15. 

Không ai được phép tước đoạt vô cớ tài sản của người lao động di trú 

hoặc các thành viên gia đình họ, cho dù đó là tài sản của cá nhân hay 

tập thể. Nếu, theo pháp luật hiện hành của quốc gia nơi có việc làm, tài 

sản của người lao động di trú hoặc của các thành viên gia đình họ bị 

trưng thu toàn bộ hoặc một phần thì người có liên quan sẽ có quyền 

được bồi thường đầy đủ và công bằng. 



Phụ lục: Công ước quốc tế về bảo vệ quyền ... 177 

 

Điều 16.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền tự do 

và an toàn cá nhân. 

2. Người lao động di trú và thành viên gia đình họ có quyền được Nhà 

nước bảo vệ chống lại các hành vi bạo lực, xâm phạm thân thể, đe 

dọa và hăm dọa, cho dù những hành động đó được thực hiện bởi các 

công chức Nhà nước, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào. 

3. Việc kiểm tra nhận dạng của người lao động di trú và các thành viên 

gia đình họ do các quan chức thực thi, pháp luật tiến hành phải phù 

hợp với thủ tục do pháp luật quy định. 

4. Không được phép bắt hay giam giữ vô cớ cá nhân hoặc tập thể 

người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ; những người 

này sẽ không bị tước đoạt quyền tự do trừ khi có căn cứ và theo 

những thủ tục được pháp luật quy định. 

5. Khi bị bắt, người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ 

phải được thông báo bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu về lý do bị 

bắt, và được thông báo nay lập tức bằng ngôn ngữ mà họ hiểu về 

bất kỳ lời cáo buộc nào đối với họ. 

6. Người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ mà bị bắt 

hoặc giam giữ vì các tội hình sự phải sớm được tiếp cận với một 

thẩm phán hoặc một quan chức được pháp luật cho phép thực hiện 

quyền tư pháp, và có quyền được xét xử trong một thời gian hợp lý 

hoặc được trả tự do. Việc giam giữ trong khi chờ xét xử không được 

coi là quy tắc bắt buộc nhưng việc trả tự do có thể kèm theo những 

bảo đảm về việc có mặt để xét xử trong bất kỳ giai đoạn tố tụng nào 

và để thi hành phán quyết nếu có. 

7. Khi người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ bị bắt, 

tạm giữ hoặc tạm giam để chờ xét xử, hoặc bị giam giữ dưới các 
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hình thức khác thì; 

a. Các cơ quan lãnh sự hoặc ngoại giao của quốc gia gốc, hoặc của 

một quốc gia đại diện cho lợi ích của quốc gia đó, nếu được 

người đó yêu cầu, sẽ được thông báo ngay về việc bắt giữ và lý 

do của việc bắt giữ; 

b. Người liên quan có quyền liên lạc với các cơ quan nói trên. Mọi 

liên lạc từ người đó với các cơ quan nói trên phải được thực hiện 

không chậm trễ và người đó cũng có quyền nhận thông tin từ các 

cơ quan nói trên một cách không chậm trễ; 

c. Người có liên quan phải được thông báo ngay về quyền này và 

về những quyền khác mà theo các điều ước quốc tế có liên quan, 

nếu có, sẽ được áp dụng giữa các cơ quan liên quan để liên lạc 

và tiếp xúc với đại diện của các cơ quan nói trên và thu xếp 

người đại diện pháp lý cho họ. 

8. Người lao động di trú hoặc thành viên gia đình họ mà bị tước quyền 

tự do vì bị bắt hoặc bị giam giữ có quyền khởi kiện ra tòa để tòa án 

quyết định không chậm trễ về tính hợp pháp của việc giam giữ đó, 

và ra lệnh phóng thích nếu việc giam giữ đó là sai. Khi những người 

này tham dự các thủ tục tố tụng như vậy, họ phải được phiên dịch 

trợ giúp mà không phải trả tiền nếu họ không hiểu hoặc không nói 

được ngôn ngữ được sử dụng trong phiên tòa. 

9. Người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ là nạn nhân 

của việc bị bắt hoặc giam giữ trái pháp luật có quyền được bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 17.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ bị tước tự do 

phải được đối xử nhân đạo với sự tôn trọng nhân phẩm và bản sắc 
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văn hóa của họ. 

2. Trừ những hoàn cảnh ngoại lệ, người lao động di trú và các thành 

viên gia đình họ bị cáo buộc phạm tội phải được giam giữ tách biệt 

với những người đã bị kết án và phải được đối xử riêng, phù hợp 

với vị thế của họ với tư cách là người chưa bị kết tội. Những người 

chưa thành niên bị cáo buộc phạm tội phải được giam giữ tách biệt 

với người lớn và được đưa ra xét xử nhanh nhất có thể. 

3. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ mà bị giam giữ ở 

quốc gia quá cảnh, hoặc ở quốc gia nơi có việc làm vì vi phạm những 

quy định liên quan đến việc di trú phải được giam giữ tách biệt với 

những người đã bị kết án hoặc trong chừng mực có thể là với những 

người bị giam giữ để chờ xét xử. 

4. Trong thời gian ở tù theo bản án của tòa án, mục tiêu cơ bản của 

việc đối xử đối với người lao động di trú và các thành viên gia đình 

họ là cải tạo và phục hồi về mặt xã hội. Những người phạm tội chưa 

thành niên phải được giam giữ tách biệt với người lớn và được áp 

dụng những biện pháp thích hợp với độ tuổi và tư cách pháp lý của 

họ. 

5. Trong suốt thời gian tạm giam hoặc ở tù, người lao động di trú và 

các thành viên gia đình họ phải có quyền được các thành viên gia 

đình thăm viếng tương tự như các tù nhân người nước sở tại. 

6. Khi người lao động di trú bị tước tự do, các cơ quan có thẩm quyền 

của quốc gia liên quan phải quan tâm đến những vấn đề có thể đặt 

ra với các thành viên gia đình họ, đặc biệt là đối với con cái và vợ 

hoặc chồng họ. 

7. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ mà đang chịu 

bất cứ một hình thức giam giữ hoặc bỏ tù nào theo pháp luật của 

quốc gia nơi có việc làm hoặc quốc gia quá cảnh phải được hưởng 
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các quyền tương tự như công dân của các nước đó trong cùng hoàn 

cảnh. 

8. Nếu người lao động di trú hoặc một trong số các thành viên gia đình 

họ bị giam giữ để thẩm tra sự vi phạm các quy định liên quan đến 

việc nhập cư, họ sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào nảy sinh từ 

việc này. 

Điều 18.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền bình 

đẳng với các công dân của quốc gia liên quan trước các tòa án. Trong 

việc xác định bất cứ cáo buộc hình sự nào đối với họ, hoặc về các 

quyền và nghĩa vụ của họ trong một vụ kiện, người lao động di trú và 

các thành viên gia đình họ có quyền được xét xử công bằng và công 

khai bởi một tòa án có thẩm quyền, độc lập và khách quan, được 

thành lập theo pháp luật. 

2. Người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ mà bị cáo 

buộc phạm tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi bị 

chứng minh là có tội theo pháp luật. 

3. Trong việc xác định bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với họ, người 

lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ được quyền hưởng 

những bảo đảm tối thiều sau đây: 

a. Được thông báo ngay và chi tiết bằng ngôn ngữ mà họ hiểu về 

bản chất và nguyên nhân của lời cáo buộc đối với họ; 

b. Có đủ thời gian và các điều kiện để chuẩn bị bào chữa và tiếp 

xúc với luật sư họ chọn. 

c. Được xét xử nhanh chóng. 

d. Được xét xử với sự có mặt của họ và được tự bào chữa hoặc 

thông qua hỗ trợ pháp lý do họ lựa chọn; Được thông báo về 

quyền này nếu họ không có hỗ trợ pháp lý và được nhận sự hỗ 
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trợ pháp lý chỉ định cho họ trong mọi trường hợp khi lợi ích 

công lý đòi hỏi và không phải trả chi phí nếu họ không đủ khả 

năng chi trả. 

e. Được chất vấn hoặc yêu cầu chất vấn các nhân chứng chống lại 

họ và được yêu cầu sự có mặt và thẩm vấn những nhân chứng 

bảo vệ họ theo cùng những điều kiện áp dụng với nhân chứng 

chống lại họ. 

f. Được phiên dịch trợ giúp miễn phí nếu họ không hiểu hoặc 

không nói được ngôn ngữ sử dụng trong tòa án. 

g. Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại họ hoặc nhận tội. 

4. Đối với người vị thành viên, thủ tục tố tụng cần xét đến độ tuổi và 

nhu cầu thúc đẩy sự phục hồi của họ. 

5. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ đã bị kết tội 

phải có quyền được một tòa án cao hơn xem xét lại lời kết tội và 

bản án theo pháp luật. 

6. Khi một người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ đã bị 

kết án phạm tội hình sự theo một quyết định cuối cùng và sau đó 

việc kết án này đã bị hủy bỏ hoặc người đó đã được tha trên cơ sở 

những tình tiết mới hoặc những tình tiết mới được phát hiện chỉ ra 

một cách chắc chắn rằng đã có việc xử án sai, người đã phải chịu sự 

trừng phạt do việc kết án sai đó sẽ được bồi thường theo pháp luật, 

trừ khi chứng minh được rằng việc không phát hiện ra tình tiết chưa 

được biết đến này là một phần hoặc hoàn toàn do lỗi của người đó. 

7. Người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ sẽ không bị 

xét xử hoặc trừng phạt lại vì một tội mà họ đã bị kết tội hoặc được 

tuyên bố vô tội trước đây theo pháp luật và theo thủ tục tố tụng hình 

sự của quốc gia liên quan. 

Điều 19. 
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1. Không một người lao động di trú hoặc thành viên nào trong gia đình 

họ bị coi là đã phạm tội hình sự do đã thực hiện hay không thực 

hiện một hành vi không cấu thành tội phạm hình sự theo luật quốc 

gia hoặc quốc tế tại thời điểm thực hiện cũng như không phải chịu 

một hình phạt nặng hơn hình phạt có thể được áp dụng tại thời điểm 

phạm tội. Nếu sau khi phạm tội mà pháp luật quy định một hình 

phạt nhẹ hơn cho tội phạm đó thì họ sẽ được áp dụng hình phạt nhẹ 

hơn này.  

2. Cần có những cân nhắc có tính nhân đạo liên quan đến địa vị của 

người lao động di trú, cụ thể là đối với quyền được cư trú hay làm 

việc khi đưa ra bản án đối với một tội phạm hình sự do một người 

lao động di trú hay một thành viên của gia đình họ thực hiện. 

Điều 20.  

1. Không được bỏ tù người lao động di trú hoặc thành viên gia đình họ 

chỉ vì họ không hoàn thành một nghĩa vụ hợp đồng. 

2. Người lao động di trú và thành viên gia đình họ sẽ không bị tước 

quyền cư trú hoặc giấy phép lao động, hoặc bị trục xuất chỉ vì họ 

không hoàn thành một nghĩa vụ nằm ngoài hợp đồng trừ khi việc 

hoàn thành nghĩa vụ đó là điều kiện cho việc cấp phép cư trú hay 

lao động. 

Điều 21.  

Ngoại trừ các quan chức được pháp luật cho phép, bất kỳ người nào 

tiến hành tịch thu, hủy hoặc cố gắng hủy giấy tờ nhận dạng, các giấy tờ 

cho phép nhập cảnh hoặc lưu lại, cư trú hoặc lập nghiệp trong lãnh thổ 

quốc gia hoặc giấy phép lao động đều bị coi là trái pháp luật. Không 

được tịch thu những giấy tờ này nếu không có giấy biên nhận chi tiết. 

Trong mọi trường hợp, không được phép hủy hộ chiếu hoặc giấy tờ 
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tương đương của người lao động di trú hoặc thành viên gia đình họ. 

 

Điều 22.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ sẽ không phải 

chịu những biện pháp trục xuất tập thể. Việc trục xuất sẽ được xem 

xét và quyết định theo từng trường hợp riêng biệt. 

2. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ chỉ có thể bị trục 

xuất ra khỏi lãnh thổ của một quốc gia thành viên theo quyết định của 

một cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với pháp luật. 

3. Quyết định trục xuất cần phải được thông báo bằng ngôn ngữ mà họ 

hiểu. Nếu không có quy định bắt buộc khác, theo yêu cầu của họ, 

quyết định trục xuất phải được thông báo cho họ bằng văn bản, và 

lý do của việc ra quyết định cũng phải được nêu rõ trừ trường hợp 

ngoại lệ vì lý do an ninh quốc phòng. Những người liên quan phải 

được thông báo về những quyết định này trước hoặc muộn nhất là 

vào thời điểm quyết định được ban hành. 

4. Ngoại trừ trường hợp quyết định cuối cùng do một cơ quan pháp 

luật công bố, người có liên quan có quyền giải trình về lý do mà 

theo đó họ không nên bị trục xuất, và có quyền được các cơ quan 

có thẩm quyền xem xét vụ việc của mình trừ khi những lý do cấp 

bách về an ninh đòi hỏi khác. Trong khi chờ đợi xem xét, đương 

sự có quyền xin tạm hoãn quyết định trục xuất. 

5. Nếu quyết định trục xuất đã được đưa ra và sau đó bị hủy, người có 

liên quan phải có quyền đòi bồi thường theo pháp luật, và quyết 

định trước đó sẽ không được sử dụng để ngăn cản người đó quay trở 

lại nước có liên quan. 

6. Trong trường hợp bị trục xuất, người liên quan sẽ có cơ hội thích 
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đáng trước hoặc sau khi đi để giải quyết các yêu cầu về lương hoặc 

các quyền lợi khác mà họ có hoặc để xử lý các nghĩa vụ chưa hoàn 

thành. 

7. Không làm phương hại đến việc thực hiện quyết định trục xuất, 

người lao động di trú hoặc thành viên gia đình họ phải chấp hành 

quyết định đó có thể xin nhập cảnh vào một quốc gia khác không 

phải là quốc gia gốc. 

8. Trong trường hợp trục xuất người lao động di trú hoặc thành viên 

gia đình họ, người đó sẽ không phải chịu chi phí của việc trục xuất. 

Người liên quan có thể được yêu cầu trang trải chi phí đi lại cho 

mình. 

9. Việc trục xuất khỏi quốc gia nơi có việc làm sẽ không ảnh hưởng 

tới bất kỳ quyền nào mà người lao động di trú và thành viên gia 

đình họ có được theo pháp luật của nước đó, kể cả quyền nhận 

lương và các quyền lợi khác. 

Điều 23.  

Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền yêu cầu 

sự hỗ trợ và bảo vệ của một cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự của quốc 

gia gốc, hoặc của quốc gia đại diện cho lợi ích của quốc gia gốc khi các 

quyền được thừa nhận trong Công ước này bị vi phạm. Cụ thể, trong 

trường hợp bị trục xuất, người liên quan phải được thông báo về các 

quyền này không chậm trễ và các cơ quan của quốc gia trục xuất phải 

tạo điều kiện cho việc thực hiện quyền này. 

Điều 24. 

Mọi người lao động di trú và thành viên gia đình họ có quyền được 

thừa nhận là những thể nhân trước pháp luật ở mọi nơi. 
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Điều 25.  

1. Người lao động di trú được hưởng sự đối xử bình đẳng như các 

công dân của quốc gia nơi có việc làm liên quan đến vấn đề thù lao 

và: 

a. Những điều kiện làm việc khác, ví dụ như làm ngoài giờ, giờ 

làm việc, nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ được trả lương, an toàn lao 

động, y tế, chấm dứt quan hệ lao động và các bất kỳ điều kiện 

làm việc nào khác theo pháp luật và thực tiễn quốc gia, được bao 

gồm trong những thuật ngữ này; 

b. Các điều kiện tuyển dụng khác, ví dụ như độ tuổi lao động tối 

thiểu, hạn chế làm việc tại gia và bất kỳ vấn đề nào khác mà, 

theo pháp luật và thực tiễn quốc gia, được coi là một điều kiện 

tuyển dụng. 

2. Việc không tuân thủ nguyên tắc về đối xử bình đẳng nêu trong 

khoản 1 điều này trong các hợp đồng tuyển dụng tư nhân sẽ là bất 

hợp pháp. 

3. Các quốc gia thành viên phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 

đảm rằng người lao động di trú không bị tước đoạt các quyền có 

được từ nguyên tắc này vì tính chất không thường xuyên của việc 

cư trú hay lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động không được 

giảm nhẹ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hay hợp đồng nào cũng như các 

nghĩa vụ của họ sẽ không bị hạn chế theo bất kỳ cách thức nào vì 

tính chất không thường xuyên đó. 

Điều 26.  

1. Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền của người lao động di trú 

và các thành viên gia đình họ: 

a. Được tham gia vào các cuộc họp, các hoạt động của công đoàn 

và của những hiệp hội khác được thành lập theo pháp luật, nhằm 
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bảo vệ lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa và các lợi ích khác của họ, 

chỉ phụ thuộc vào những quy định của các tổ chức liên quan; 

b. Được tự do tham gia bất kỳ công đoàn hay tổ chức nào đã đề cập 

ở trên, chỉ phụ thuộc vào những quy định của các tổ chức liên 

quan; 

c. Được tìm kiếm sự ủng hộ và trợ giúp từ các công đoàn và các 

hiệp hội đã đề cập ở trên. 

2. Việc thực hiện các quyền này không bị hạn chế, ngoại trừ những 

hạn chế được pháp luật quy định và cần thiết trong một xã hội dân 

chủ vì lợi ích quốc gia, trật tự công cộng hoặc để bảo vệ các quyền 

và tự do của người khác. 

Điều 27.  

1. Về an sinh xã hội, người lao động di trú hoặc các thành viên gia 

đình họ có quyền được hưởng tại quốc gia nơi có việc làm sự đối xử 

như dành cho những công dân trong chừng mực là họ đáp ứng được 

những yêu cầu được quy định trong pháp luật của quốc gia đó và 

trong các điều ước song và đa phương. Các cơ quan có thẩm quyền 

của quốc gia gốc và quốc gia nơi có việc làm có thể thiết lập những 

thỏa thuận cần thiết để xác định mô hình thực hiện chuẩn mực này 

vào bất kỳ lúc nào. 

2. Trong trường hợp pháp luật không tạo điều kiện cho người lao động 

di trú và các thành viên gia đình họ được hưởng lợi ích, thì các quốc 

gia liên quan sẽ phải xem xét khả năng thanh toán cho những người 

có lợi ích từ khoản đóng góp của họ trên cơ sở đối xử bình đẳng 

như các công dân có những hoàn cảnh tương tự. 

Điều 28. 

Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền được 
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nhận sự chăm sóc y tế khẩn cấp cần thiết để duy trì cuộc sống của họ 

hoặc để tránh những tổn thương không thể phục hồi về sức khỏe của 

họ, trên cơ sở đối xử bình đẳng như các công dân của quốc gia liên 

quan. Không được từ chối chăm sóc y tế khẩn cấp đó cho người lao 

động di trú vì tính chất không thường xuyên liên quan đến việc cư trú 

hoặc lao động. 

Điều 29.  

Con cái của người lao động di trú có quyền có họ tên, được khai sinh 

và có quốc tịch. 

Điều 30.  

Con cái của người lao động di trú có quyền cơ bản được tiếp cận giáo 

dục trên cơ sở đối xử bình đẳng như các công dân của quốc gia có liên 

quan. Việc tiếp cận các cơ sở giáo dục trước khi đi học hoặc các trường 

học phải không bị từ chối hay hạn chế vì tính chất không thường xuyên 

về cư trú hoặc lao động của bố hoặc mẹ hoặc vì tính chất không thường 

xuyên liên quan đến việc cư trú của trẻ tại quốc gia nơi có việc làm. 

Điều 31.  

1. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm sự tôn trọng bản sắc văn hóa 

của người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, và cho phép 

họ tự do duy trì cầu nối văn hóa với nước xuất xứ của họ. 

2. Các quốc gia thành viên có thể áp dụng các biện pháp thích hợp để 

hỗ trợ và khuyến khích các nỗ lực trong vấn đề này. 

Điều 32. 

Khi hết thời hạn cư trú tại quốc gia nơi có việc làm, người lao động di 

trú và các thành viên gia đình họ có quyền mang theo số tiền kiếm 

được và tiết kiệm được, theo pháp luật của quốc gia liên quan, cũng 
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như những tài sản và đồ dùng cá nhân của họ. 

Điều 33.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền được 

quốc gia gốc, quốc gia nơi có việc làm và quốc gia quá cảnh thông 

báo, tùy từng trường hợp cụ thể, về: 

a. Các quyền họ có theo quy định của Công ước này; 

b. Các điều kiện về việc chấp nhận họ, các quyền và nghĩa vụ của 

họ theo pháp luật và thực tiễn của quốc gia liên quan và những 

vấn đề khác giúp họ tuân thủ các thủ tục hành chính hay các thủ 

tục khác tại quốc gia đó. 

2. Các quốc gia thành viên phải áp dụng những biện pháp được cho là 

thích hợp để phổ biến những thông tin nói trên hoặc để bảo đảm 

rằng thông tin đó được người sử dụng lao động, các tổ chức công 

đoàn hay các cơ quan và các tổ chức thích hợp khác cung cấp. Khi 

cần thiết, các quốc gia thành viên phải hợp tác với quốc gia liên 

quan khác trong vấn đề này. 

3. Những thông tin đầy đủ đó phải được cung cấp miễn phí theo đề 

nghị của người lao động di trú và các thành viên gia đình họ và 

trong chừng mực có thể, bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu, nếu có 

thể.  

Điều 34. 

Không một quy định nào trong phần này của Công ước có nghĩa là sự 

giảm nhẹ cho người lao động di trú và các thành viên gia đình họ nghĩa 

vụ tuân thủ các quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia quá cảnh nào và 

của quốc gia nơi có việc làm hay có nghĩa vụ liên quan đến bản sắc văn 

hóa của cư dân các quốc gia đó.  

Điều 35. 
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Không một quy định nào trong phần này của Công ước được giải thích 

với hàm ý hợp thức hóa tình trạng của những người lao động di trú hay 

các thành viên gia đình họ là những người không có giấy tờ hoặc ở 

trong tình trạng bất hợp pháp hoặc bất kỳ quyền nào đối với việc hợp 

thức hóa tình trạng của họ như vậy cũng như không làm phương hại 

đến các biện pháp để bảo đảm những điều kiện công bằng và hợp lý 

cho vấn đề di trú quốc tế như được quy định tại phần 5 Công ước này.  

PHẦN IV 

NHỮNG QUYỀN KHÁC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG DI 

TRÚ VÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ LÀ 

NHỮNG NGƢỜI CÓ GIẤY TỜ HOẶC Ở TRONG 

TÌNH TRẠNG HỢP PHÁP 

Điều 36.  

Những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ mà có giấy 

tờ hoặc ở trong tình trạng hợp pháp tại quốc gia nơi có việc làm, được 

hưởng các quyền được quy định trong phần này của Công ước, ngoài 

các quyền được quy định trong phần III. 

Điều 37.  

Trước khi khởi hành hoặc chậm nhất là vào thời điểm họ được chấp 

nhận vào quốc gia nơi có việc làm, người lao động di trú và các thành 

viên gia đình họ có quyền được các quốc gia gốc hay quốc gia nơi có 

việc làm thông báo đầy đủ, nếu thích hợp, về mọi điều kiện có thể áp 

dụng đối với việc họ được chấp nhận và đặc biệt là những điều kiện 

liên quan đến việc cư trú và các công việc có hưởng lương mà họ có 

thể làm cũng như những yêu cầu mà họ phải đáp ứng ở quốc gia nơi có 

việc làm và cơ quan thẩm quyền mà họ cần gặp nếu có bất kỳ thay đổi 

nào về những điều kiện đó.  
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Điều 38.  

1. Các quốc gia nơi có việc làm phải cố gắng cho phép người lao động 

di trú và các thành viên gia đình họ được vắng mặt tạm thời mà 

không ảnh hưởng gì tới việc được phép cư trú hoặc lao động của họ, 

tùy theo từng trường hợp. Khi làm điều này, quốc gia nơi có việc 

làm phải xem xét những nhu cầu và nghĩa vụ đặc biệt của người lao 

động di trú và các thành viên gia đình họ, cụ thể là ở quốc gia gốc. 

2. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền được 

thông báo đầy đủ về các điều kiện để được phép vắng mặt tạm thời. 

Điều 39. 

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền tự do 

đi lại trong lãnh thổ của quốc gia nơi có việc làm và tự do lựa chọn 

nơi cư trú của mình ở đó. 

2. Các quyền được quy định trong khoản 1 điều này sẽ không phải 

chịu bất cứ hạn chế nào trừ những hạn chế do pháp luật quy định, 

cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe 

hay đạo đức cộng đồng, hay các quyền và tự do của người khác, và 

phải phù hợp với các quyền khác được thừa nhận trong Công ước 

này. 

Điều 40.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền lập 

hội và các nghiệp đoàn tại quốc gia nơi có việc làm nhằm thúc đẩy 

và bảo vệ các lợi ích về kinh tế, xã hội, văn hóa và các lợi ích khác 

của họ. 

2. Không có hạn chế nào có thể được đặt ra trong việc thực thi quyền 

này trừ những hạn chế do pháp luật quy định và cần thiết trong một 

xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, trật tự công cộng hoặc để 
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bảo vệ các quyền và tự do của người khác. 

Điều 41.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ có quyền tham 

gia vào các vấn đề công cộng của quốc gia gốc và có quyền bầu cử 

và được bầu trong các cuộc bầu cử tại quốc gia đó, phù hợp với 

pháp luật của quốc gia này. 

2. Các quốc gia liên quan, nếu có thể và phù hợp với pháp luật của 

mình, tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền này. 

Điều 42.  

1. Các quốc gia thành viên phải xem xét việc thiết lập các thủ tục hay 

thể chế mà thông qua đó có thể thực hiện được cả các quốc gia gốc 

và các quốc gia nơi có việc làm, những nhu cầu, nguyện vọng và 

các nghĩa vụ đặc biệt của người lao động di trú và các thành viên 

gia đình họ, và nếu có thể, sẽ dự liệu các khả năng cho phép người 

lao động di trú và các thành viên gia đình họ tự do lựa chọn các đại 

diện trong các tổ chức đó. 

2. Các quốc gia nơi có việc làm sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với 

pháp luật nước mình, cho việc tư vấn hay tham gia của người lao 

động di trú và các thành viên gia đình họ vào quá trình đưa ra các 

quyết định về cuộc sống và việc quản lý các cộng đồng địa phương. 

3. Người lao động di trú có thể được hưởng các quyền chính trị ở các 

quốc gia nơi có việc làm nếu quốc gia đó trao cho họ các quyền như 

vậy khi thực hiện chủ quyền của mình. 

Điều 43.  

1. Người lao động di trú được đối xử bình đẳng như công dân của 

quốc gia nơi có việc làm liên quan đến: 
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a. Quyền tiếp cận các tổ chức và dịch vụ giáo dục, theo các yêu 

cầu và các quy định khác của tổ chức và dịch vụ giáo dục liên 

quan; 

b. Quyền tiếp cận các dịch vụ hướng nghiệp và việc làm; 

c. Quyền tiếp cận các cơ sở và tổ chức đào tạo và tái đào  

tạo nghề; 

d. Quyền có nhà ở, kể cả quyền sử dụng các chương trình nhà ở và 

xã hội, và được bảo vệ khỏi việc bóc lột liên quan đến tiền thuê 

nhà; 

e. Quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội và y tế, miễn là đáp ứng các 

yêu cầu tham gia vào những chương trình này; 

f. Quyền tham gia các hợp tác xã và doanh nghiệp tự quản mà 

không làm thay đổi địa vị di cư của mình và tuân theo các quy 

tắc và quy định của các tổ chức liên quan; 

g. Quyền tiếp cận và tham gia đời sống văn hóa. 

2. Các quốc gia thành viên phải thúc đẩy các điều kiện để bảo đảm 

thực hiện việc đối xử bình đẳng nhằm cho phép những người người 

lao động di trú được hưởng các quyền đã đề cập trong khoản 1 điều 

này bất cứ khi nào các điều kiện cho việc cư trú của họ, như được 

quốc gia nơi có việc làm cho phép, đáp ứng các yêu cầu phù hợp. 

3. Các quốc gia nơi có việc làm không được ngăn cản ngưởi sử dụng 

lao động xây dựng nhà ở hoặc các cơ sở xã hội hay văn hóa cho họ. 

Theo điều 70 của Công ước này, quốc gia nơi có việc làm có thể 

thiết lập các cơ sở như vậy theo các yêu cầu được áp dụng chung tại 

quốc gia đó liên quan đến việc xây dựng các cơ sở đó. 

Điều 44.  

1. Thừa nhận gia đình là một tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội và 
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có quyền được xã hội và nhà nước bảo vệ. Các quốc gia thành viên 

phải áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo đảm việc bảo vệ sự 

hợp nhất của các gia đình người lao động di trú. 

2. Các quốc gia thành viên phải áp dụng các biện pháp phù hợp, và 

trong phạm vi khả năng có thể của mình, để tạo điều kiện cho việc 

đoàn tụ của người lao động di trú với vợ hay chồng hoặc những 

người có quan hệ với người lao động di trú, mà theo pháp luật quy 

định, tương đương như mối quan hệ hôn nhân, cũng như với con cái 

ngoài giá thú còn nhỏ đang sống phụ thuộc vào họ. 

3. Các quốc gia nơi có việc làm, trên cơ sở nhân đạo, sẽ xem xét thuận 

lợi việc dành cho các thành viên trong gia đình của người lao động 

di trú sự đối xử bình đẳng như được quy định tại khoản 2 điều này. 

Điều 45.  

1. Các thành viên trong gia đình của người lao động di trú tại các quốc 

gia nơi có việc làm sẽ được hưởng sự đối xử bình đẳng như công 

dân của quốc gia đó liên quan đến: 

a. Quyền tiếp cận các tổ chức, dịch vụ và giáo dục theo các yêu 

cầu và quy định khác của tổ chức và dịch vụ liên quan. 

b. Quyền tiếp cận các tổ chức, dịch vụ hướng nghiệp và đào tạo 

nghề miễn là đáp ứng các yêu cầu nhập học.  

c. Quyền tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội, miễn là đáp ứng được 

các yêu cầu trong từng chương trình. 

d. Quyền tiếp cận và tham gia đời sống văn hóa. 

2. Các quốc gia nơi có việc làm sẽ theo đuổi một chính sách, với sự 

cộng tác với quốc gia gốc nếu thích hợp, nhằm tạo điều kiện sự hòa 

nhập của con cái của những người lao động di trú trong hệ thống 

trường học địa phương, đặc biệt trong việc dạy trẻ bằng ngôn ngữ 

địa phương. 
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3. Các quốc gia nơi có việc làm sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc dạy tiếng mẹ đẻ và văn hóa cho con cái của người lao động di 

trú và trong vấn đề này, các quốc gia gốc sẽ cộng tác nếu thích hợp. 

4. Các quốc gia nơi có việc làm có thể đưa ra các chương trình giáo dục 

đặc biệt bằng tiếng mẹ đẻ cho con cái những người lao động di trú, với 

sự cộng tác của các quốc gia gốc nếu cần thiết. 

Điều 46.  

Theo pháp luật hiện hành của các quốc gia liên quan cũng như theo các 

thỏa thuận quốc tế liên quan và các nghĩa vụ của các quốc gia liên quan 

nảy sinh từ việc tham gia các liên minh hải quan, người lao động di trú 

và các thành viên gia đình họ sẽ được miễn các loại thuế và phí xuất 

nhập khẩu đối với các thiết bị, đồ dùng gia đình và cá nhân, cũng như 

các thiết bị cần thiết để làm những công việc có hưởng lương mà vì 

nhờ đó họ được chấp nhận vào quốc gia nơi có việc làm: 

1. Khi rời quốc gia gốc hoặc quốc gia thường cư trú. 

2. Khi được nhận vào quốc gia nơi có việc làm lần đầu. 

3. Khi rời quốc gia nơi có việc làm lần đầu. 

4. Khi quay trở về quốc gia gốc hoặc quốc gia cư trú lần cuối. 

Điều 47.  

1. Người lao động di trú có quyền chuyển thu nhập và tiền tiết kiệm, 

cụ thể là những khoản tiền cần thiết để chu cấp cho gia đình họ, từ 

quốc gia nơi có việc làm đến quốc gia gốc hoặc bất cứ một quốc gia 

nào khác. Việc chuyển tiền đó phải được tiến hành theo những thủ 

tục mà pháp luật hiện hành của quốc gia liên quan quy định và theo 

các thỏa thuận quốc tế hiện hành. 

2. Các quốc gia liên quan phải áp dụng các biện pháp thích hợp để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền đó. 
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Điều 48.  

1. Không làm phương hại đến các thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần 

hiện hành, người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, 

trong vấn đề thu nhập tại quốc gia có việc làm, sẽ: 

2. Không bị đánh các loại thuế, phí hoặc mọi loại lệ phí cao hơn hoặc 

nặng hơn những khoản thuế và phí áp dụng đối với các công dân có 

hoàn cảnh tương tự; 

3. Có quyền hưởng khấu trừ hoặc miễn mọi loại thuế và được chiết 

khấu thuế áp dụng đối với các công dân trong những hoàn cảnh 

tương tự, kể cả chiết khấu thuế cho các thành viên sống phụ thuộc 

trong gia đình họ. 

4. Các quốc gia thành viên phải cố gắng áp dụng các biện pháp thích 

hợp để tránh đánh thuế thu nhập và tiết kiệm hai lần đối với người 

lao động di trú và các thành viên gia đình họ. 

Điều 49.  

1. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải có giấy phép riêng để cư 

trú và lao động, quốc gia nơi có việc làm sẽ cấp cho người lao động 

di trú giấy phép cư trú trong một khoảng thời gian ít nhất bằng với 

thời hạn được phép làm công việc có hưởng lương. 

2. Người lao động di trú mà tại quốc gia nơi có việc làm được phép tự 

do lựa chọn công việc có hưởng lương sẽ không bị coi là ở trong 

tình trạng bất hợp pháp cũng như không mất giấy phép cư trú chỉ 

bởi việc ngừng làm công việc có hưởng lương trước khi hết hạn của 

giấy phép lao động hoặc những giấy phép tương tự. 

3. Để cho phép người lao động di trú, theo khoản 2 của điều này, có 

đủ thời gian để tìm kiếm các công việc có hưởng lương khác, giấy 

phép cư trú của họ sẽ không bị thu hồi ít nhất là trong thời gian 

tương ứng với thời hạn mà họ có quyền được hưởng trợ cấp thất 
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nghiệp. 

Điều 50.  

1. Trong trường hợp người lao động di trú chết hoặc hôn nhân tan vỡ, 

quốc gia nơi có việc làm sẽ xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

cấp giấy phép cư trú cho các thành viên trong gia đình của người 

lao động di trú đó đang cư trú tại quốc gia trên cơ sở đoàn tụ gia 

đình. Quốc gia nơi có việc làm sẽ xem xét đến thời hạn họ đã cư trú 

tại quốc gia đó. 

2. Các thành viên trong gia đình mà không được cấp phép cư trú sẽ 

được phép ở lại trong một khoảng thời gian hợp lý để tạo điều kiện 

cho họ giải quyết những thủ tục và công việc còn lại ở quốc gia nơi 

có việc làm. 

3. Không được giải thích các quy định trong khoản 1 và 2 của điều 

này theo cách làm ảnh hưởng bất lợi đến bất kỳ quyền cư trú hay 

quyền lao động nào được trao cho các thành viên gia đình đó theo 

pháp luật của quốc gia nơi có việc làm hoặc theo các điều ước quốc 

tế song phương và đa phương có thể áp dụng đối với quốc gia đó.  

Điều 51.  

Người lao động di trú mà không được phép tự do lựa chọn công việc có 

hưởng lương tại quốc gia nơi có việc làm không bị coi là ở trong tình 

trạng bất hợp pháp hoặc mất quyền cư trú ít nhất trong thời gian mất 

việc mà đang chờ xin việc, ngoại trừ trong trường hợp chấm dứt công 

việc có hưởng lương trước khi giấy phép lao động hết hạn, thì quyền cư 

trú rõ ràng phụ thuộc vào công việc có hưởng lương cụ thể mà họ đã 

được nhận. Những người lao động di trú đó có quyền được tìm công 

việc khác, tham gia vào các chương trình lao động công ích và tái đào 

tạo trong quãng thời gian làm việc còn lại của họ, theo những điều kiện 

và giới hạn như đã được quy định cụ thể trong giấy phép lao động. 
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Điều 52.  

1. Người lao động di trú tại quốc gia nơi có việc làm có quyền tự do 

lựa chọn công việc có hưởng lương của họ, theo những điều kiện và 

hạn chế dưới đây. 

2. Đối với người lao động di trú, quốc gia nơi có việc làm có thể: 

a. Hạn chế việc tiếp cận một số loại công việc, nghề nghiệp hoặc 

những hoạt động nếu việc hạn chế này là cần thiết vì lợi ích 

quốc gia và được pháp luật quốc gia quy định. 

b. Hạn chế việc tự do lựa chọn công việc có hưởng lương phù hợp 

với pháp luật của quốc gia đó về việc công nhận các văn bằng 

chuyên môn được cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, các quốc gia 

thành viên liên quan sẽ cố gắng thu xếp công nhận các văn bằng 

đó. 

3. Đối với những người lao động di trú mà giấy phép lao động có hạn 

chế về thời gian thì quốc gia nơi có việc làm cũng có thể: 

a. Cho họ quyền tự do lựa chọn công việc có hưởng lương với điều 

kiện người lao động di trú đã cư trú hợp pháp trong lãnh thổ của 

mình để làm công việc có hưởng lương trong một khoảng thời 

hạn được pháp luật quốc gia quy định và không quá 2 năm. 

b. Hạn chế người lao động di trú làm các công việc có hưởng 

lương theo chính sách ưu tiên đối với công dân hoặc những 

người có địa vị tương tự như công dân theo pháp luật quốc gia 

hoặc các thỏa thuận song phương và đa phương. Ngừng áp dụng 

bất kỳ hạn chế nào như vậy đối với người lao động di trú đã cư 

trú hợp pháp trong lãnh thổ của quốc gia đó để làm công việc có 

hưởng lương trong một thời hạn được quy định trong pháp luật 

quốc gia mà không quá 5 năm. 

4. Các quốc gia nơi có việc làm sẽ đặt ra các điều kiện mà theo đó 

những người lao động di trú đã được tuyển dụng có thể được phép 
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làm việc cho bản thân mình. Thời gian người lao động đã sống hợp 

pháp tại quốc gia nơi có việc làm phải được tính đến.  

Điều 53.  

1. Các thành viên trong gia đình của người lao động di trú có quyền cư 

trú hoặc tuyển dụng mà không bị hạn chế về thời hạn hoặc được tự 

động gia hạn sẽ được phép tự do lựa chọn công việc có hưởng 

lương theo cùng những điều kiện được áp dụng với người lao động 

di trú nêu ở Điều 52 Công ước này. 

2. Đối với những thành viên trong gia đình của người lao động di trú 

mà không được phép tự do lựa chọn công việc có hưởng lương, các 

quốc gia thành viên phải xem xét dành những điều kiện thuận lợi và 

sự ưu tiên cho họ trong việc xin phép làm công việc có hưởng lương 

so với những người lao động khác xin vào làm việc tại quốc gia nơi 

có việc làm, theo các thỏa thuận song phương và đa phương. 

Điều 54.  

1. Không làm phương hại đến các điều kiện về cấp giấy phép cư trú 

hoặc giấy phép làm việc và những quyền được quy định tại các 

Điều 25 và 27 của Công ước này, người lao động di trú được hưởng 

sự đối xử bình đẳng với công dân của quốc gia nơi có việc làm liên 

quan đến việc: 

a. Bảo vệ không bị sa thải; 

b. Trợ cấp thất nghiệp; 

c. Tiếp cận các chương trình lao động công ích nhằm hạn chế tỷ lệ 

thất nghiệp; 

d. Tiếp cận các công ăn việc làm khác trong trường hợp mất việc 

hoặc hết thời hạn lao động hưởng lương khác, theo quy định tại 

Điều 52 của Công ước này. 
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2. Nếu người lao động di trú khiếu nại rằng các điều kiện trong hợp 

đồng lao động của họ bị người sử dụng lao động vi phạm, họ có 

quyền đưa vụ việc lên các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi 

có việc làm theo những quy định trong Điều 18, khoản 1 của Công 

ước này. 

Điều 55. 

Người lao động di trú mà được phép làm công việc có hưởng lương 

theo những điều kiện trong giấy phép liên quan có quyền được đối xử 

bình đẳng với các công dân của quốc gia nơi có việc làm trong việc 

thực hiện công việc có hưởng lương đó. 

Điều 56.  

1. Người lao động di trú và các thành viên gia đình họ được đề cập 

trong phần này của Công ước không bị trục xuất khỏi quốc gia nơi 

có việc làm ngoại trừ những lý do được quy định trong pháp luật 

quốc gia đó và theo những quy định bảo vệ trong Phần III của Công 

ước này. 

2. Không được phép trục xuất nhằm mục đích tước đoạt các quyền có 

được từ giấy phép cư trú và giấy phép lao động của người lao động 

di trú hay thành viên gia đình họ. 

3. Khi xem xét việc trục xuất người lao động di trú và các thành viên 

gia đình họ cần phải cân nhắc đến các vấn đề nhân đạo và thời hạn 

mà người liên quan đã cư trú ở quốc gia nơi có việc làm. 

PHẦN V 

NHỮNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ 

DẠNG  

NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ CỤ THỂ VÀ CÁC 

THÀNH VIÊN  
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GIA ĐÌNH HỌ 

Điều 57.  

Những dạng người lao động di trú cụ thể và các thành viên gia đình họ 

được cụ thể hóa trong phần này của Công ước mà có giấy tờ hoặc ở 

trong tình trạng hợp pháp được hưởng những quyền nêu trong Phần III 

và, ngoại trừ những quy định được bổ sung dưới đây, các quyền được 

nêu trong Phần IV của Công ước. 

Điều 58.  

1. Nhân công vùng biên, như đã được định nghĩa trong Điều 2, khoản 

2(a) của Công ước này, có quyền được hưởng những quyền nêu 

trong Phần IV mà có thể áp dụng trên cơ sở hiện diện và công việc 

của họ trên lãnh thổ của quốc gia nơi có việc làm, có tính đến việc 

họ không cư trú thường xuyên tại quốc gia đó. 

2. Các quốc gia nơi có việc làm phải xem xét thuận lợi việc trao cho 

nhân công vùng biên quyền được tự do lựa chọn công việc có 

hưởng lương của họ sau một thời gian nhất định. Việc trao quyền 

đó không ảnh hưởng tới địa vị nhân công vùng biên của họ. 

Điều 59.  

1. Nhân công theo mùa, như đã được định nghĩa trong Điều 2, khoản 

2(b) của Công ước này, được hưởng các quyền quy định trong Phần 

IV mà có thể áp dụng đối với họ trên cơ sở sự hiện diện và công 

việc của họ trên lãnh thổ quốc gia nơi có việc làm, và phù hợp với 

địa vị nhân công theo mùa tại quốc gia đó, có tính đến thực tế là họ 

chỉ có mặt ở quốc gia đó một thời gian trong năm. 

2. Theo khoản 1 điều này, các quốc gia nơi có việc làm sẽ xem xét 

trao cho các nhân công theo mùa mà đã được tuyển làm việc trên 



Phụ lục: Công ước quốc tế về bảo vệ quyền ... 201 

 

lãnh thổ của quốc gia đó trong một thời gian dài khả năng đảm 

nhiệm các công việc có hưởng lương khác, và dành cho họ ưu tiên 

hơn so với những nhân công khác muốn xin việc ở quốc gia đó, 

theo các thỏa thuận song phương và đa phương có thể áp dụng 

được. 

Điều 60. 

Nhân công lưu động, như đã được định nghĩa trong Điều 2, khoản 2(e) 

của Công ước này, được hưởng các quyền quy định trong Phần IV mà 

có thể được trao cho họ trên cơ sở sự hiện diện và công việc của họ 

trên lãnh thổ quốc gia nơi có việc làm, và phù hợp với địa vị nhân công 

lưu động tại quốc gia đó. 

Điều 61.  

1. Nhân công theo dự án, như đã được định nghĩa trong Điều 2 khoản 

2(f) của Công ước này và các thành viên gia đình họ được hưởng 

các quyền quy định trong Phần IV, ngoại trừ những quy định trong 

Điều 43 khoản 1(b,c), Điều 43 khoản 1(d) vì những quy định này 

liên quan đến các chương trình xã hội về nhà ở, Điều 45 khoản 1(b) 

và các Điều từ 52 đến 55. 

2. Nếu nhân công dự án khiếu nại rằng các điều kiện trong hợp đồng 

lao động bị người sử dụng lao động vi phạm, họ có quyền đưa vụ 

việc lên cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có thẩm quyền xử lý 

người lao động để giải quyết, theo như quy định trong Điều 18, 

khoản 1 của Công ước này. 

3. Theo các thỏa thuận song phương và đa phương đang có hiệu lực 

giữa họ, các quốc gia thành viên liên quan cố gắng tạo điều kiện cho 

nhân công dự án được bảo vệ thích đáng bằng hệ thống an sinh xã 

hội của quốc gia gốc hoặc quốc gia cư trú trong khi họ tham gia dự 
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án. Các quốc gia thành viên liên quan phải áp dụng các biện pháp 

thích hợp nhằm tránh việc từ chối các quyền hoặc thanh toán hai lần 

trong vấn đề này. 

4. Không làm phương hại đến các quy định tại Điều 47 Công ước này 

và liên quan đến các thỏa thuận song phương hoặc đa phương liên 

quan, các quốc gia thành viên liên quan sẽ cho phép thanh toán 

những khoản thu nhập của nhân công dự án ở quốc gia gốc hoặc cư 

trú. 

Điều 62.  

1. Nhân công lao động chuyên dụng như được định nghĩa trong Điều 2 

khoản 2(g) của Công ước này sẽ được hưởng các quyền nêu trong 

Phần IV, ngoại trừ những quy định trong Điều 43 khoản 1(b, c), 

Điều 43 khoản 1(b, c), Điều 43 khoản 1(d) liên quan đến các 

chương trình xã hội về nhà ở, các Điều 52 và 54 khoản 1(d). 

2. Các thành viên gia đình của nhân công lao động chuyên dụng được 

hưởng các quyền liên quan đến thành viên gia đình người lao động 

di trú được quy định trong Phần IV Công ước này, ngoại trừ quy 

định của Điều 53. 

Điều 63.  

1. Nhân công tự chủ như đã được định nghĩa trong Điều 2(h) của 

Công ước này được hưởng các quyền quy định trong Phần IV, 

ngoại trừ những quyền áp dụng riêng đối với nhân công có hợp 

đồng lao động. 

2. Không làm phương hại đến các Điều 52 và Điều 9 của Công ước 

này, việc chấm dứt hoạt động kinh tế của nhân công tự chủ không 

có nghĩa là rút giấy phép cho họ hay các thành viên gia đình họ 

được ở lại hoặc tham gia một công việc có hưởng lương tại quốc gia 
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nơi có việc làm trừ khi việc cho phép cư trú rõ ràng phụ thuộc vào 

công việc có hưởng lương cụ thể mà họ được chấp nhận vào làm. 

 

PHẦN VI 

THÚC ĐẨY CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP LÝ, CÔNG BẰNG, 

NHÂN ĐẠO VÀ HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC 

DI TRÚ CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH 

VIÊN GIA ĐÌNH HỌ 

Điều 64. 

1. Không làm phương hại đến Điều 79 Công ước này, các quốc gia 

thành viên liên quan, nếu thích hợp, cần tham khảo ý kiến và hợp 

tác nhằm thúc đẩy các điều kiện hợp lý, công bằng, nhân đạo, và 

hợp pháp liên quan tới việc di trú quốc tế của người lao động và các 

thành viên gia đình họ. 

2. Về vấn đề này, phải dành sự quan tâm đúng mực không chỉ đối với 

các nhu cầu lao động và nguồn lao động mà còn đối với những nhu 

cầu về xã hội, kinh tế, văn hóa và các nhu cầu khác của người lao 

động di trú và các thành viên gia đình họ, cũng như hệ quả của việc 

di cư đó với các cộng đồng liên quan. 

Điều 65.  

1. Các quốc gia thành viên phải duy trì các dịch vụ thích hợp để giải 

quyết những vấn đề liên quan đến di trú quốc tế của người lao động 

và các thành viên gia đình họ. Chức năng của các dịch vụ này gồm: 

a. Xây dựng và thực hiện các chính sách về vấn đề di cư đó; 

b. Trao đổi thông tin, tư vấn và hợp tác với các cơ quan có thẩm 
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quyền của các quốc gia thành viên khác liên quan đến vấn đề di 

cư đó; 

c. Cung cấp những thông tin thích hợp, đặc biệt cho những người 

sử dụng lao động, nhân công lao động và các tổ chức của họ về 

chính sách, và các quy định pháp luật liên quan đến di cư và 

tuyển dụng lao động, và về các thỏa thuận ký kết với các quốc 

gia khác liên quan đến vấn đề di cư và các vấn đề liên quan 

khác; 

d. Cung cấp thông tin và sự hỗ trợ thích hợp cho người lao 

động di trú và các thành viên gia đình họ liên quan đến 

những giấy phép, thủ tục và dàn xếp cần thiết cho việc rời 

khỏi, đi đến, lưu lại, các công việc có hưởng lương, xuất 

cảnh và hồi hương, cũng như về các điều kiện làm việc và 

cuộc sống ở quốc gia nơi có việc làm và về phong tục tập 

quán, tiền tệ, thuế và các quy định pháp luật liên quan. 

2. Các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi, nếu thích hợp, cho 

việc cung cấp các dịch vụ lãnh sự và các dịch vụ khác thiết để đáp 

ứng các nhu cầu xã hội, văn hóa, và các nhu cầu khác của người lao 

động di trú và các thành viên gia đình họ. 

Điều 66.  

1. Theo khoản 2 điều này, quyền tiến hành các hoạt động để tuyển 

dụng nhân công vào làm việc tại một quốc gia khác sẽ được giới 

hạn cho: 

a. Các dịch vụ công hoặc các cơ quan của quốc gia nơi tiến hành 

các hoạt động đó; 

b. Các dịch vụ công hoặc các cơ quan của quốc gia nơi có việc làm 

trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan; 
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c. Một cơ quan được thiết lập theo một thỏa thuận song hoặc đa 

phương. 

2. Theo sự ủy quyền, chấp thuận và giám sát của các cơ quan công 

quyền của các quốc gia thành viên liên quan có thể được thiết lập 

theo pháp luật và thực tiễn của các quốc gia đó, các cơ quan, người 

sử dụng lao động tương lai hoặc các cá nhân đại diện cho họ cũng 

có thể được phép tiến hành các hoạt động nói trên. 

Điều 67.  

1. Các quốc gia thành viên liên quan sẽ hợp tác, nếu thích hợp, trong 

việc áp dụng các biện pháp liên quan đến việc hồi hương có trật tự 

của người lao động di trú và các thành viên gia đình họ khi họ quyết 

định quay trở về, hoặc do giấy phép cư trú hay làm việc của họ hết 

hạn hoặc khi họ ở quốc gia nơi có việc làm trong tình trạng bất hợp 

pháp. 

2. Liên quan đến người lao động di trú và các thành viên gia đình họ ở 

trong tình trạng hợp pháp, các quốc gia thành viên liên quan sẽ hợp 

tác, nếu thích hợp, theo những điều kiện được thỏa thuận bởi các 

quốc gia đó nhằm thúc đẩy các điều kiện kinh tế đầy đủ cho việc tái 

định cư của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái hòa nhập xã 

hội và văn hóa lâu bền của họ tại quốc gia gốc. 

Điều 68.  

1. Các quốc gia thành viên, kể cả các quốc gia quá cảnh, sẽ cộng tác 

nhằm ngăn chặn và loại trừ việc di chuyển và tuyển dụng người lao 

động di trú trong tình trạng bất hợp pháp một cách bất hợp pháp 

hoặc bí mật. Các biện pháp sẽ được thực hiện nhằm mục tiêu này 

trong phạm vi quyền hạn của mỗi quốc gia liên quan bao gồm: 

a. Những biện pháp thích hợp để chống việc phổ biến những thông 
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tin sai lệch liên quan đến việc di cư và nhập cư. 

b. Các biện pháp nhằm phát hiện và bài trừ việc di chuyển người 

lao động di trú và các thành viên gia đình họ một cách bất hợp 

pháp hoặc bí mật và nhằm áp dụng những hình phạt hiệu quả đối 

với những cá nhân, nhóm hoặc chủ thể đứng ra tổ chức, điều 

hành hoặc hỗ trợ trong việc tổ chức hoặc điều hành việc di 

chuyển đó.  

c. Các biện pháp để áp dụng những hình phạt hiệu quả đối với 

những cá nhân, nhóm hoặc chủ thể sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc 

hăm dọa người lao động di trú hoặc các thành viên gia đình họ 

đang ở trong tình trạng bất hợp pháp. 

2. Các quốc gia nơi có việc làm sẽ tiến hành các biện pháp thích đáng và 

hiệu quả để loại bỏ việc tuyển dụng người lao động di trú trong tình 

trạng bất hợp pháp trên lãnh thổ của mình, bao gồm, và bất cứ khi nào 

thích hợp, các hình phạt đối với người sử dụng những lao động đó. Các 

quyền của người lao động di trú liên quan đến người sử dụng lao động 

của họ nảy sinh từ việc tuyển dụng lao động không bị tổn hại bởi các 

biện pháp này.  

Điều 69.  

1. Khi người lao động di trú và các thành viên gia đình họ đang ở 

trong lãnh thổ của các quốc gia thành viên trong tình trạng bất hợp 

pháp, các quốc gia đó sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo 

đảm rằng tình trạng đó không kéo dài. 

2. Khi các quốc gia thành viên liên quan xem xét khả năng hợp thức 

hóa vị thế của những người nói trên theo pháp luật quốc gia hiện 

hành và các thỏa thuận song phương hoặc đa phương, các chi tiết 

liên quan đến việc nhập cảnh, thời gian cư trú của họ tại quốc gia 

nơi có việc làm và những vấn đề khác, cụ thể là những vấn đề liên 
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quan đến hoàn cảnh gia đình, cần được xem xét thích đáng. 

Điều 70.  

Các quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp không kém thuận 

lợi hơn những biện pháp được áp dụng đối với công dân để bảo đảm 

rằng điều kiện làm việc và sinh sống của người lao động di trú và các 

thành viên gia đình họ ở trong tình trạng hợp pháp phù hợp với các tiêu 

chuẩn về sự phù hợp, an toàn, sức khỏe và các nguyên tắc về nhân 

phẩm. 

Điều 71. 

1. Các quốc gia thành viên, bất cứ khi nào cần thiết, sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc chuyển thi hài của người lao động di trú hoặc 

thành viên gia đình họ về quốc gia gốc. 

2. Đối với vấn đề bồi thường liên quan đến cái chết của người lao 

động di trú hay một thành viên gia đình họ, các quốc gia thành viên, 

khi thích hợp, sẽ đưa ra sự hỗ trợ cho người có liên quan nhằm giải 

quyết nhanh chóng vấn đề này. Việc giải quyết những vấn đề này sẽ 

được thực hiện trên cơ sở pháp luật quốc gia hiện hành và phù hợp 

với các quy định của Công ước này cũng như bất kỳ thỏa thuận 

song phương hoặc đa phương liên quan nào. 

PHẦN VII 

ÁP DỤNG CÔNG ƢỚC 

Điều 72.  

1. a. Vì mục đích xem xét việc áp dụng Công ước này, một Ủy ban bảo 

vệ các quyền của người lao động di trú và các thành viên gia đình 

họ (dưới đây gọi là “Ủy ban”) sẽ được thiết lập. 
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b. Tại thời điểm Công ước này có hiệu lực, Ủy ban sẽ có mười 

chuyên gia và sau khi Công ước này có hiệu lực đối với quốc gia 

thứ 41, Ủy ban sẽ có 14 chuyên gia là những người có tư cách đạo 

đức, công bằng và được công nhận có năng lực trong lĩnh vực 

chuyên môn của Công ước. 

2. a. Thành viên của Ủy ban sẽ do các quốc gia thành viên bầu ra 

bằng bỏ phiếu kín từ danh sách những người do các quốc gia 

thành viên đề cử, có xem xét thích đáng đến sự phân bố công 

bằng về địa lý, kể cả quốc gia gốc và quốc gia nơi có việc làm, 

và tính đại diện của các hệ thống pháp luật chính. Mỗi quốc gia 

có thể đề cử một người trong số công dân của mình. 

b. Các thành viên sẽ được bầu và sẽ làm việc với tư cách  

cá nhân. 

3. Cuộc bầu cử đầu tiên sẽ được tổ chức không muộn hơn sáu tháng sau 

ngày Công ước bắt đầu có hiệu lực và cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được 

tổ chức hai năm một lần. Ít nhất bốn tháng trước mỗi lần bầu cử, 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi thư cho tất cả các quốc gia 

thành viên mời họ đề cử người trong vòng 2 tháng. Tổng Thư ký 

Liên Hợp Quốc sẽ chuẩn bị danh sách những người được đề cử theo 

thứ tự trong bảng chữ cái, chỉ rõ các quốc gia thành viên đã đề cử họ 

và sẽ gửi tới các quốc gia thành viên không muộn hơn một tháng 

trước ngày bầu cử tương ứng cùng với lý lịch của những người được 

đề cử. 

4. Các cuộc bầu cử thành viên Ủy ban sẽ được tổ chức tại các cuộc họp 

quốc gia thành viên được Tổng Thư ký triệu tập tại trụ sở Liên Hợp 

Quốc. Tại cuộc họp đó, phải có tối thiểu 2/3 các quốc gia thành viên 

tham dự, những người được bầu vào Ủy ban sẽ là những người giành 

được nhiều phiếu bầu nhất và đa số tuyệt đối trong tổng số phiếu của 

các quốc gia có mặt và bỏ phiếu. 
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5. a. Nhiệm kỳ của các thành viên Ủy ban là 4 năm. Tuy nhiên, nhiệm 

kỳ của 5 trong số các thành viên trúng cử trong lần bỏ phiếu đầu 

tiên sẽ kết thúc sau 2 năm. Ngay sau khi bầu cử lần đầu, chủ tịch 

cuộc họp của các quốc gia thành viên phải chọn 5 thành viên này 

bằng rút thăm. 

b. Việc bầu 4 thành viên bổ sung của Ủy ban sẽ được tổ chức theo 

các quy định của khoản 2, 3 và 4 của điều này, sau khi Công ước 

bắt đầu có hiệu lực đối với quốc gia thành viên thứ 41. Nhiệm kỳ 

của hai trong số các thành viên bổ sung được bầu vào dịp này sẽ 

kết thúc sau hai năm; tên của những người này sẽ được Chủ tịch 

cuộc họp quốc gia thành viên lựa chọn bằng rút thăm.  

c. Các thành viên của Ủy ban có thể được bầu lại nếu được đề cử lại. 

6. Nếu một thành viên Ủy ban chết hoặc từ chức hoặc tuyên bố vì bất 

kỳ nguyên nhân nào khác họ không thể thực hiện được các nghĩa vụ 

của Ủy ban nữa, thì quốc gia thành viên đã đề cử người đó sẽ chỉ 

định một chuyên gia khác trong số các công dân của mình cho phần 

nhiệm kỳ còn lại. Việc đề cử thành viên mới phải được Ủy ban chấp 

nhận. 

7. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ cung cấp những nhân viên và 

phương tiện cần thiết để Ủy ban thực hiện hiệu quả các chức năng 

của mình. 

8. Các thành viên của Ủy ban nhận lương từ nguồn của Liên Hợp 

Quốc theo các điều khoản và điều kiện mà Đại hội đồng quyết 

định. 

9. Các thành viên của Ủy ban được hưởng các điều kiện thuận lợi, 

những ưu đãi và miễn trừ của các chuyên gia đang làm việc cho 

Liên Hợp Quốc như được quy định trong các phần liên quan Công 

ước về ưu đãi và miễn trừ của Liên Hợp Quốc. 
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Điều 73.  

1. Các quốc gia thành viên cam kết gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp 

Quốc các báo cáo về những biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp 

và các biện pháp khác mà quốc gia đó đã tiến hành nhằm thực hiện 

hiệu quả những quy định của Công ước này để Ủy ban xem xét: 

a. Trong vòng một năm sau khi Công ước này có hiệu lực đối với 

các quốc gia liên quan. 

b. Sau đó cứ 5 năm một lần và bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của Ủy 

ban. 

2. Các báo cáo được chuẩn bị theo điều này cũng sẽ nêu ra những 

nhân tố và khó khăn, nếu có, ảnh hưởng tới việc thực thi Công ước 

và sẽ bao gồm những thông tin về đặc điểm của dòng người nhập cư 

liên quan đến các quốc gia thành viên tương ứng. 

3. Ủy ban sẽ quyết định bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào có thể áp dụng 

đối với nội dung của các báo cáo. 

4. Các quốc gia thành viên phải công khai các báo cáo đó cho công 

chúng tại quốc gia mình biết. 

Điều 74.  

1. Ủy ban sẽ xem xét các báo cáo do các quốc gia thành viên đệ trình 

và chuyển những bình luận mà Ủy ban cho là thích hợp tới quốc gia 

thành viên liên quan. Quốc gia thành viên này có thể đệ trình lên Ủy 

ban những nhận xét của mình về bất kỳ bình luận nào của Ủy ban 

theo điều này. Ủy ban có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin bổ 

sung từ các quốc gia thành viên khi xem xét những báo cáo này. 

2. Vào thời điểm thích hợp trước khi khai mạc các phiên họp thường 

kỳ của Ủy ban, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển tới Tổng 

Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế bản sao những báo cáo mà 
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các quốc gia thành viên liên quan đã trình lên và những thông tin 

liên quan tới việc xem xét các báo cáo này để Văn phòng có thể hỗ 

trợ Ủy ban về mặt chuyên môn đối với những vấn đề được Công 

ước này đề cập mà thuộc phạm vi thẩm quyền của Tổ chức Lao 

động Quốc tế. Ủy ban sẽ xem xét kỹ những bình luận và tài liệu mà 

Văn phòng có thể cung cấp. 

3. Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc 

cũng có thể chuyển cho các tổ chức chuyên môn khác, cũng như các 

tổ chức liên chính phủ, bản sao những phần báo cáo thuộc phạm vi 

thẩm quyền của các cơ quan này. 

4. Ủy ban có thể mời các tổ chức chuyên môn và các cơ quan của Liên 

Hợp Quốc cũng như các tổ chức liên chính phủ và các cơ quan liên 

quan khác cung cấp những thông tin bằng văn bản về các vấn đề mà 

Công ước này đề cập thuộc phạm vi hoạt động của các cơ quan này 

để Ủy ban xem xét. 

5. Ủy ban sẽ đề nghị Văn phòng Lao động Quốc tế chỉ định những đại 

diện tham gia với tư cách tư vấn trong các cuộc họp của Ủy ban. 

6. Ủy ban có thể mời đại diện của các tổ chức chuyên môn và các cơ quan 

của Liên Hợp Quốc, cũng như các tổ chức liên chính phủ tới dự và 

trình bày tại các cuộc họp của Ủy ban bất cứ khi nào xem xét đến 

những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của họ. 

7. Ủy ban sẽ trình báo cáo hàng năm lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 

về việc thực hiện Công ước này, bao gồm những nhận xét và 

khuyến nghị của Ủy ban, cụ thể là dựa trên việc xem xét các báo 

cáo và nhận xét của các quốc gia thành viên. 

8. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển báo cáo hàng năm của Ủy 

ban tới các quốc gia thành viên của Công ước, Hội đồng Kinh tế và 

Xã hội, Ủy ban Quyền con người Liên Hợp Quốc, Tổng giám đốc 
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Văn phòng Lao động Quốc tế và các tổ chức liên quan khác. 

Điều 75.  

1. Ủy ban sẽ thông qua những quy tắc về thủ tục của mình. 

2. Ủy ban sẽ bầu các nhân viên của Ủy ban với nhiệm kỳ 2 năm. 

3. Ủy ban thông thường sẽ họp hàng năm. 

4. Các cuộc họp của Ủy ban thông thường được tổ chức tại trụ sở của 

Liên Hợp Quốc. 

Điều 76.  

1. Mỗi quốc gia thành viên Công ước đều có thể tuyên bố theo điều 

này vào bất kỳ thời điểm nào, rằng họ công nhận thẩm quyền của 

Ủy ban được tiếp nhận và xem xét các thông cáo. Theo đó, một 

quốc gia thành viên khiếu nại một quốc gia thành viên khác không 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của họ theo Công ước này. Những 

thông cáo theo điều này chỉ có thể được Ủy ban tiếp nhận và xem 

xét nếu thông cáo đó do quốc gia thành viên đã tuyên bố công nhận 

thẩm quyền của Ủy ban đối với mình gửi lên. Ủy ban không tiếp 

nhận một thông cáo nào nếu nó liên quan đến một quốc gia thành 

viên chưa có tuyên bố như vậy. Các thông cáo được tiếp nhận theo 

điều này sẽ được xem xét theo thủ tục sau đây: 

a. Nếu một quốc gia thành viên Công ước này cho rằng một quốc 

gia thành viên khác không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo 

quy định của Công ước thì có thể gửi một thông cáo bằng văn 

bản để lưu ý quốc gia thành viên đó về vấn đề này. Quốc gia 

thành viên cũng có thể thông báo cho Ủy ban về vấn đề này. 

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được thông cáo, quốc 

gia nhận được thông cáo phải đưa ra lời giải thích hoặc bất kỳ 

tuyên bố nào nào khác bằng văn bản cho quốc gia gửi thông báo 

để làm sáng tỏ vấn để, bao gồm, trong chừng mực có thể và 
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thích hợp, việc đề cập đến những thủ tục trong nước và các biện 

pháp khắc phục đã được tiến hành, đang tiến hành hoặc sẵn có 

liên quan đến vấn đề đó. 

b. Nếu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quốc gia thành viên nhận 

được thông cáo đầu tiên mà sự việc không được giải quyết một 

cách thỏa đáng đối với cả hai quốc gia liên quan thì một trong 

hai quốc gia có quyền đưa vấn đề ra Ủy ban bằng một thông báo 

gửi cho Ủy ban và cho quốc gia kia. 

c. Ủy ban chỉ xem xét sự việc khi đã chắc chắn rằng, mọi biện 

pháp khắc phục sẵn có trong nước đều đã được viện dẫn và áp 

dụng triệt để, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận chung 

của luật pháp quốc tế. Quy định này không được áp dụng trong 

trường hợp thực hiện những biện pháp khắc phục bị kéo dài vô 

lý. 

d. Theo quy định tại điểm c điều này, Ủy ban sẽ trợ giúp các quốc 

gia thành viên liên quan nhằm đạt được một giải pháp hữu nghị 

trên cơ sở tôn trọng nghĩa vụ được đặt ra trong Công ước này. 

e. Ủy ban sẽ triệu tập các phiên họp kín khi xem xét những thông 

cáo theo điều này. 

f. Trong mọi vấn đề được chuyển đến Ủy ban phù hợp với mục 

(b) khoản này, Ủy ban có thể yêu cầu quốc gia liên quan nêu 

tại mục (b) cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào. 

g. Các quốc gia liên quan nêu tại mục (b) khoản này có quyền có 

đại diện khi Ủy ban xem xét vấn đề và có quyền trình bày quan 

điểm bằng miệng hoặc bằng văn bản. 

h. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo theo mục 

(b) khoản này, Ủy ban sẽ trình một báo cáo như sau: 

i. Nếu đạt được một giải pháp theo mục (d) điều này, Ủy ban 

sẽ giới hạn báo cáo trong một tuyên bố vắn tắt về sự việc và 
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giải pháp đã đạt được; 

ii. Nếu không đạt được một giải pháp theo mục (d) điều này, 

thì trong báo cáo của mình, Ủy ban sẽ đề cập đến các sự 

kiện thực tế liên quan đến vấn đề giữa các quốc gia liên 

quan. Các ý kiến bằng văn bản hoặc biên bản ghi những lời 

phát biểu bằng miệng của các quốc gia quan sẽ được đính 

kèm theo báo cáo. Ủy ban cũng có thể thông báo cho các 

quốc gia thành viên liên quan về bất kỳ quan điểm nào mà 

Ủy ban cho rằng có liên quan tới vấn đề giữa họ. 

Trong mọi trường hợp, báo cáo sẽ được gửi cho các quốc 

gia thành viên liên quan.  

2. Các quy định của điều này sẽ bắt đầu có hiệu lực khi 10 quốc gia 

thành viên Công ước này đã đưa ra tuyên bố theo khoản 1. Những 

tuyên bố như vậy sẽ được các quốc gia thành viên nộp lưu chiểu 

cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ 

chuyển bản sao các tuyên bố cho các quốc gia thành viên khác. 

Tuyên bố có thể được rút lại vào bất kỳ lúc nào bằng viêc gửi thông 

báo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Việc rút lại tuyên bố như vậy 

không cản trở việc xem xét bất kỳ vấn đề nào nêu trong thông cáo 

đã được chuyển cho Ủy ban theo điều này; không một thông cáo 

nào của bất kỳ quốc gia thành viên nào được tiếp nhận sau khi Tổng 

Thư ký đã nhận được thông báo rút lại tuyên bố trừ khi quốc gia 

thành viên liên quan đưa ra tuyên bố mới. 

Điều 77.  

1. Một quốc gia thành viên Công ước này vào bất kỳ thời điểm nào 

đều có thể tuyên bố theo điều này rằng quốc gia đó công nhận thẩm 

quyền của Ủy ban được tiếp nhận và xem xét các khiếu nại từ các 

cá nhân hoặc đại diện của họ là những người thuộc quyền tài phán 
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của mình, khiếu nại rằng các quyền cá nhân của họ được xác lập 

theo Công ước này bị quốc gia thành viên đó vi phạm. Ủy ban 

không tiếp nhận một khiếu nại nào nếu nó liên quan đến một quốc 

gia thành viên không đưa ra tuyên bố như vậy. 

2. Ủy ban sẽ coi bất kỳ khiếu nại nào theo điều này là không chấp 

nhận được nếu đó là nặc danh hoặc có sự lạm dụng quyền khiếu nại 

hoặc không phù hợp với các quy định của Công ước này. 

3. Ủy ban sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại nào từ một cá nhân theo 

điều này trừ khi chắc chắn rằng: 

a. Vấn đề đó chưa được và không được xem xét theo thủ tục điều 

tra quốc tế hoặc thủ tục giải quyết khác; 

b. Cá nhân đã sử dụng hết mọi biện pháp khắc phục trong nước sẵn 

có; quy định này không được áp dụng nếu theo Ủy ban, việc 

thực hiện các biện pháp sẵn có bị kéo dài một cách vô lý hoặc sẽ 

không có khả năng đem lại sự trợ giúp hiệu quả cho cá nhân đó. 

4. Theo các quy định tại khoản 2 điều này, Ủy ban sẽ chuyển bất kỳ 

khiếu nại nào được trình lên theo điều này cho các quốc gia thành 

viên của Công ước mà đã đưa ra tuyên bố theo khoản 1 điều này và 

bị cho là vi phạm bất kỳ quy định nào của Công ước. Trong thời 

gian 6 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại, quốc gia đó sẽ trình 

Ủy ban những giải thích hoặc tuyên bố bằng văn bản, làm sáng tỏ 

vấn đề và biện pháp khắc phục, nếu có, đã được quốc gia đó có thể 

đã áp dụng.  

5. Ủy ban sẽ xem xét những khiếu nại nhận được theo điều này trên cơ 

sở mọi thông tin sẵn có do các quốc gia liên quan hoặc các cá nhân 

hay đại diện của cá nhân cung cấp. 

6. Ủy ban sẽ tiến hành họp kín khi xem xét các khiếu nại theo điều 

này. 
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7. Ủy ban sẽ chuyển các quan điểm của mình cho quốc gia thành viên 

liên quan và cho cá nhân. 

8. Quy định của điều này sẽ có hiệu lực khi 10 quốc gia thành viên 

đưa ra tuyên bố theo khoản 1 điều này. Những tuyên bố đó sẽ được 

các quốc gia thành viên nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký Liên Hợp 

Quốc. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi các bản sao tuyên bố tới 

các quốc gia thành viên khác. Tuyên bố có thể được rút lại vào bất 

kỳ lúc nào bằng việc gửi thông báo cho Tổng Thư ký Liên Hợp 

Quốc. Việc rút lại tuyên bố như vậy không cản trở việc xem xét bất 

kỳ vấn đề nào nêu trong thông cáo đã được chuyển cho Ủy ban theo 

điều này; không một khiếu nại nào của cá nhân hay người thay mặt 

cho cá nhân được tiếp nhận sau khi Tổng Thư ký đã nhận được 

thông báo rút lại tuyên bố, trừ khi quốc gia thành viên đưa ra tuyên 

bố mới.  

Điều 78.  

Những quy định của Điều 76 của Công ước này sẽ được áp dụng mà 

không làm phương hại đến bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp hoặc 

khiếu nại trong lĩnh vực mà Công ước đề cập trong những văn kiện 

thành lập hoặc trong các điều quốc được thông qua bởi Liên Hợp Quốc 

và các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc thông qua, và sẽ không 

cản trở các quốc gia thành viên sử dụng những thủ tục khác để giải 

quyết tranh chấp theo các thỏa thuận quốc tế đang có hiệu lực giữa các 

quốc gia thành viên đó. 

PHẦN VIII 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 79. 

Không một quy định nào trong Công ước này ảnh hưởng tới quyền của 
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mỗi quốc gia thành viên được thiết lập các tiêu chuẩn điều chỉnh việc 

chấp nhận những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ. 

Liên quan tới các vấn đề khác về tình trạng pháp lý và việc đối xử với 

người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, các quốc gia thành 

viên phải tuân theo những giới hạn mà Công ước này đặt ra. 

Điều 80.  

Không một quy định nào trong Công ước này được giải thích theo cách 

làm phương hại đến những quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc 

và điều lệ của các tổ chức chuyên môn xác định trách nhiệm tương ứng 

của các cơ quan khác nhau của Liên Hợp Quốc và của các tổ chức 

chuyên môn liên quan đến các vấn đề được đề cập trong Công ước này. 

Điều 81.  

1. Không một quy định nào trong Công ước này làm ảnh hưởng tới 

quyền hoặc tự do có tính chất thuận lợi hơn được trao cho những 

người lao động di trú và các thành viên gia đình họ theo: 

a. Pháp luật và thực tiễn của quốc gia thành viên, hoặc; 

b. Các điều ước đa phương và song phương đang có hiệu lực đối 

với các quốc gia thành viên liên quan. 

2. Không một quy định nào trong Công ước này được giải thích với 

hàm ý trao cho bất kỳ quốc gia, nhóm, hoặc cá nhân nào bất kỳ 

quyền nào để tham gia bất kỳ hoạt động nào hoặc thực hiện bất kỳ 

hành vi nào mà gây tổn hại tới bất kỳ quyền và tự do nào được 

Công ước này đặt ra. 

Điều 82.  

Quyền của người lao động di trú và các thành viên gia đình họ được 

quy định trong Công ước này là không thể bị tước bỏ. Những hành 
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động gây sức ép đối với người lao động di trú và các thành viên gia 

đình họ để buộc những người này phải từ bỏ hay bỏ qua các quyền nói 

trên là không chấp nhận được. Không được vi phạm các quyền được 

thừa nhận trong Công ước này bằng hợp đồng. Các quốc gia thành viên 

phải tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng những nguyên 

tắc này được tôn trọng. 

Điều 83.  

Các quốc gia thành viên cam kết: 

1. Bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và tự do 

được thừa nhận trong Công ước này thì đều được nhận biện pháp 

đền bù hiệu quả, cho dù sự xâm phạm đó là do những người thừa 

hành công vụ gây ra; 

2. Bảo đảm rằng bất kỳ người nào tìm kiếm biện pháp đền bù như vậy 

sẽ được các cơ quan tư pháp, hành pháp hoặc cơ quan lập pháp có 

thẩm quyền hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác do hệ 

thống pháp luật quốc gia quy định xem xét yêu cầu đó, và khai thác 

các khả năng sử dụng biện pháp khắc phục mang tính tư pháp; 

3. Bảo đảm rằng những cơ quan có thẩm quyền sẽ thi hành các biện 

pháp đền bù được đề ra như vậy. 

Điều 84.  

Mỗi quốc gia thành viên cam kết thông qua các biện pháp lập pháp và 

các biện pháp khác cần thiết để thực hiện các quy định của Công ước 

này. 

PHẦN IX 

 NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG  

Điều 85.  
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Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc được chỉ định có trách nhiệm lưu chiểu 

Công ước này. 

Điều 86.  

1. Công ước này để ngỏ cho các quốc gia ký và phải được  

phê chuẩn. 

2. Công ước này để ngỏ cho các quốc gia gia nhập. 

3. Văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước sẽ được nộp lưu chiểu 

cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. 

Điều 87.  

1. Công ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng 

tiếp theo thời hạn ba tháng kể từ ngày văn kiện phê chuẩn hoặc gia 

nhập thứ 20 được nộp lưu chiểu. 

2. Đối với mỗi quốc gia phê chuẩn hay gia nhập Công ước này sau khi 

Công ước bắt đầu có hiệu lực thì Công ước sẽ bắt đầu có hiệu lực 

vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo thời hạn ba tháng kể từ ngày 

văn kiện phê chuẩn hay gia nhập Công ước của quốc gia đó được 

nộp lưu chiểu. 

Điều 88.  

Một quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước này có thể không 

được loại trừ việc áp dụng bất kỳ phần nào của Công ước hoặc, không 

làm phương hại đến Điều 3, không được loại trừ bất kỳ loại người lao 

động di trú nào khi áp dụng Công ước này. 

Điều 89.  

1. Bất kỳ quốc gia thành viên nào đều có thể tuyên bố rút khỏi Công 

ước không sớm hơn 5 năm sau khi Công ước này bắt đầu có hiệu 
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lực đối với quốc gia liên quan, bằng một thông báo bằng văn bản 

gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. 

2. Việc rút khỏi Công ước sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của 

tháng tiếp theo sau khi hết thời gian 12 tháng kể từ ngày Tổng Thư 

ký Liên Hợp Quốc nhận được thông báo rút khỏi Công ước. 

3. Việc rút khỏi Công ước như vậy không giải phóng một quốc gia 

thành viên khỏi những nghĩa vụ theo Công ước này liên quan đến 

bất kỳ hành động hoặc không hành động nào xảy ra trước thời điểm 

việc rút khỏi Công ước bắt đầu có hiệu lực, cũng như không làm 

phương hại theo bất kỳ cách nào đến việc tiếp tục xem xét những 

vấn đề đã được đưa ra Ủy ban xem xét trước ngày việc rút khỏi 

Công ước bắt đầu có hiệu lực. 

4. Sau ngày việc rút khỏi Công ước của một quốc gia thành viên bắt 

đầu có hiệu lực, Ủy ban sẽ không xem xét bất kỳ vấn đề mới nào 

liên quan đến quốc gia đó. 

Điều 90.  

1. Vào bất kỳ thời điểm nào sau 5 năm kể từ khi Công ước này bắt đầu 

có hiệu lực, quốc gia thành viên có thể đề nghị xem xét lại Công 

ước bằng một văn bản thông báo gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp 

Quốc. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo mọi đề xuất sửa 

đổi cho các quốc gia thành viên Công ước cùng một yêu cầu đề nghị 

các quốc gia này thông báo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc biết 

liệu họ có muốn triệu tập một hội nghị quốc gia thành viên để xem 

xét và bỏ phiếu về các đề xuất sửa đổi hay không. Trong vòng 4 

tháng kể từ ngày thông báo đó, nếu có ít nhất 1/3 số quốc gia thành 

viên Công ước ủng hộ triệu tập hội nghị nói trên thì Tổng Thư ký 

triệu tập hội nghị dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Mọi sửa đổi 

được thông qua với đa số quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu tại 
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hội nghị sẽ được trình Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thông qua. 

2. Những sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc thông qua và được 2/3 các quốc gia thành viên Công ước này 

chấp thuận theo các thủ tục hiến định tương ứng của các quốc gia 

đó. 

3. Khi những sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, chúng sẽ ràng buộc những 

quốc gia chấp nhận sửa đổi đó. Những quốc gia thành viên khác vẫn 

chỉ bị ràng buộc bởi những quy định của Công ước này và bất kỳ 

sửa đổi nào trước đó mà họ đã chấp nhận. 

Điều 91.  

1. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tiếp nhận và chuyển cho tất cả các 

quốc gia văn bản bảo lưu mà các quốc gia đưa ra tại thời điểm ký, 

phê chuẩn hoặc gia nhập. 

2. Bảo lưu sẽ không phù hợp với mục tiêu và mục đích của Công ước 

này sẽ không được chấp nhận. 

3. Những bảo lưu có thể được rút lại vào bất kỳ thời điểm nào bằng 

một thông báo gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, sau đó Tổng 

Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia. Những 

thông báo rút lại bảo lưu đó sẽ có hiệu lực vào ngày Tổng Thư ký 

Liên Hợp Quốc nhận được thông báo. 

Điều 92.  

1. Mọi tranh chấp giữa hai hoặc nhiều quốc gia thành viên Công ước 

liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Công ước này, nếu 

không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong số các quốc 

gia tranh chấp có thể đưa ra trọng tài. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ 

khi yêu cầu giải quyết bằng trọng tài được đưa ra mà các bên không 

thống nhất được về tổ chức của trọng tài thì bất kỳ bên nào cũng có 
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thể đề nghị đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế theo quy chế 

của Tòa án. 

2. Mọi quốc gia tại thời điểm ký hoặc phê chuẩn hoặc gia nhập Công 

ước này có thể tuyên bố không bị ràng buộc bởi mục 1 điều này. 

Các quốc gia thành viên khác không bị ràng buộc bởi khoản này 

liên quan tới bất kỳ quốc gia thành viên nào đã đưa ra tuyên bố như 

vậy. 

3. Bất kỳ quốc gia thành viên nào đưa ra tuyên bố theo khoản 2 của 

điều này có thể rút tuyên bố vào bất kỳ thời điểm nào bằng một 

thông báo gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. 

Điều 93.  

1. Công ước này, được làm bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, 

tiếng Ả-rập, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản có giá trị 

như nhau, được nộp lưu chiểu cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. 

2. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển các bản sao có chứng thực 

của Công ước này cho tất cả các quốc gia thành viên. 

Để làm bằng, những đại diện toàn quyền ký dưới đây được ủy 

quyền hợp lệ bởi Chính phủ quốc gia mình, đã ký Công ước này. 
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DỰ THẢO VĂN KIỆN KHUNG 

CỦA ASEAN VỀ BẢO VỆ VÀ 

THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ 

(Đề xuất của các tổ chức xã hội dân sự ASEAN,  

ngày 9/5/2009) 

GIỚI THIỆU 

1. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 12 tổ chức tại Cebu, 

Philippin vào tháng 1/2007 đã nhất trí thông qua Tuyên bố ASEAN 

về việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền của người la o động di trú . 

Tuyên bố này là một trong những bước đi quan trọng trong việc 

thúc đẩy hoạt động của ASEAN phù hợp với những công ước và 

hiệp ước đã có của Liên Hợp Quốc mà rất nhiều quốc gia ASEAN 

đã phê chuẩn. Tuyên bố này cũng cho thấy nhận thức quan trọng về 

nhu cầu cần chia sẻ những trách nhiệm trong khu vực đối với việc 

bảo vệ người lao động di trú trong khi những thành viên ASEAN có 

nhiều điểm vừa tương đồng vừa khác biệt về vấn đề này.  

2. Tuyên bố được xây dựng dựa trên những cam kết của các nước 

ASEAN như một phần của Kế hoạch Hành động Viên Chăn kéo 

dài sáu năm trong giai đoạn 2004-2010. Điểm 1.1.4.6 của Kế 

hoạch nêu rằng cần phải xây dựng một văn kiện về vấn đề này . Cụ 

thể, Kế hoạch kêu gọi “Xây dựng một văn kiện khung của 
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ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di 

trú”. Thêm vào đó , Điều 22 Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc 

đẩy các quyền của người lao động di trú c ũng khẳng định sự cần 

thiết của việc soạn thảo văn kiện này , cụ thể là kêu gọi xây dựng 

một Văn kiện có nội dung “phù hợp với tầm nhìn của ASEAN về 

một cộng đồng quan tâm và chia sẻ” .  

3. ASEAN đã khởi động những kế hoạc h cho việc hội nhập hoàn 

toàn về kinh tế của 10 quốc gia thành viên trước năm 2015. Một 

thị trường hội nhập khu vực Đông Nam Á sẽ khó có thể thành hiện 

thực nếu vẫn còn sự tách biệt giữa những lực lượng lao động của 

các nước ASEAN . Với việc hội nhập kinh tế , tình hình di trú và sử 

dụng lao động trong khu vực sẽ tăng lên . Vì vậy, cần thiết phải có 

một khuôn khổ và cơ chế mới về người lao động di trú để bảo vệ 

có hiệu quả các quyền của nhóm này trong bối cảnh một ASEAN 

mới, hội nhập về kinh tế . Thông qua việc thực hiện Văn kiện 

khung, ASEAN với tư cách là một cộng đồng quan tâm và chia sẻ , 

cần hành động theo một cách thức rõ ràng và cụ thể để mọi người 

dân ASEAN muốn ra nước ngoài làm việc có thể có  lợi từ sự thỏa 

thuận mà bảo đảm rằng các quyền của người lao động di trú có thể 

được bảo vệ .  

4. Hiến chương ASEAN rõ ràng đã mở ra một tầm nhìn mới về một sự 

chuyển dịch của sức lao động trong khu vực . Cụ thể , Hiến chương 

đã nêu rằng , một trong những mục đích của nó là „ tạo ra một nền 

tảng thị trường và sản phẩm thống nhất có tính ổn định , thịnh 

vượng, có tính cạnh tranh và hội nhập kinh tế cao , hỗ trợ có hiệu 

quả cho hoạt động đầu tư, thương mại mà trong đó có dòng chảy tự 

do về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư; sự chuyển dịch thuận lợi của các 

doanh nghiệp, lao động có chuyên môn , những chuyên gia và người 

lao động; và một dòng chảy tự do hơn về vốn”. 

5. Ngoài ra , Hiến chương còn tuyên bố rằng nó có mục đích nhằm 
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“thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người …” 

và “nâng cao khả năng sinh kế và cuộc sống hạnh phúc của những 

người dân ASEAN bằng việc cung cấp cho họ những cơ hội tiếp cận 

công bằng về sự phát triển của con người, công bằng và phúc lợi xã 

hội”. 

6. Để bảo đảm thành quả đạt được của những mục tiêu hội nhập kinh 

tế này và xây dựng một cộng đồng quan tâm , chia sẻ lẫn nhau, cùng 

được nhiều nước thực thi , điều cần thiết là phải có sự tham gia đầy 

đủ của các nhóm xã hội dân sự , các tổ chức công đoàn , các hiệp hội 

kinh doanh, và các nhóm dựa trên cộng đồng ở tất cả các khía cạnh 

vào việc xây dựng và thực hiện Văn kiện khung về thúc đẩy và bảo 

vệ các quyền của người lao động di trú . Ông Surin Pitsuwan - Tổng 

thư ký ASEAN đã tuyên bố trong buổi kỷ niệm chuyển đổi cơ quan 

của ông thành Ban Thư ký ASEAN v ào ngày 07/01/2008 rằng: 

“..nhằm mục đích để có ý nghĩa và thành công trong việc xây dựng 

Cộng đồng ASEAN , 560 triệu người dân của chúng ta phải là một 

phần của nhiệm vụ lịch sử này . Thực tế , điều này đã được nêu rất 

rõ trong Hiến chương ASEAN ”. Theo đó , việc xây dựng và hoàn 

thành Văn kiện khung sẽ được hoàn thành với sự tham gia của tất cả 

những nhóm xã hội dân sự ASEAN trong mối quan hệ hợp tác chặt 

chẽ với Ủy ban ASEAN về người lao động di trú (ACMW) – được 

thành lập theo một tuyên bố của Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao 

ASEAN ngày 28/7/2007 để thực thi Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy 

và bảo vệ các quyền của người lao động di trú. 

7. Việc soạn thảo Văn kiện  khung phải được xem như một yếu tố chủ 

chốt trong Kế hoạch chi tiết của Cộng đồng Văn hóa  - Xã hội 

ASEAN, mà trong đó bao quát toàn bộ vấn đề di trú và lao động . 

Các điều khoản quy định để thúc đẩy và bảo vệ các quyền và  lợi ích 

của người lao động di trú và gia đình của họ cũng cần phải được 
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nêu trong Kế hoạch chi tiết của Cộng đồng Kinh tế - Kế hoạch chi 

tiết của Cộng đồng An ninh – Chính trị. Theo đó, mặc dù Văn kiện 

khung này chủ yếu  liên quan đến những điều khoản mang tính nội 

dung của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội và sẽ tiếp tục được thực hiện 

và chỉ đạo bởi Cộng đồng này , vấn đề di trú an toàn và công bằng 

vẫn cần là ưu tiên trong hoạt động của cả  ba Kế hoạch chi tiết chủ 

yếu của Cộng đồng ASEAN. 

8. Văn kiện khung này phải là thỏa thuận ràng buộc về pháp lý giữa 

các nước ASEAN , phù hợp với Điều 5.2 Hiến chương ASEAN , 

trong đó quy định rằng : “Các nước thành viên ASEAN sẽ thực hi ện 

tất cả các biện pháp cần thiết, trong đó có việc ban hành những văn 

bản pháp luật quốc gia phù hợp để thực hiện một cách có hiệu quả 

những điều khoản của Hiến chương và để tuân thủ tất cả các nghĩa 

vụ của một nước thành viên”.  

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG  

Các nguyên tắc về quyền con ngƣời, giới và các quyền của 

ngƣời lao động di trú – kết nối với các tiêu chuẩn lao động 

quốc tế (tuyên bố về các nguyên tắc, việc phê chuẩn và việc 

thực hiện) 

9. Hiến chương ASEAN quy định  rằng tất cả các nước ASEAN phải 

hành động phù hợp với những nguyên tắc được đề ra trong Văn 

kiện, bao gồm nguyên tắc nêu ở Điều 2.2.i, trong đó nêu rằng : “tôn 

trọng những tự do cơ bản , thúc đẩy và bảo vệ các quyền con ngư ời 

và thúc đẩy công bằng xã hội”.  

10. Trong Hiến chương ASEAN , các nước ASEAN còn cam kết tuân 

thủ một số nguyên tắc khác , trong đó có việc  “Ủng hộ Hiến 

chương Liên Hợp Quốc và Luật quốc tế , bao gồm Luật quốc tế về 
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quyền con người , mà đã được các nước thành viên ASEAN phê 

chuẩn hoặc gia nhập” . Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN là 

thành viên của Liên Hợp Quốc, và vì vậy cần nhận thức tầm quan 

trọng của việc tôn trọng Tuyên ngôn toàn thế  giới về quyền con 

người (UDHR). Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cũng đã 

phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (CRC) 

và Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân 

biệt đối xử đối với p hụ nữ (CEDAW), do đó cần tự nguyện thực 

hiện nghĩa vụ bảo đảm rằng các quy định pháp luật , các quy tắc và 

hoạt động của quốc gia phải phù hợp với các điều khoản của CRC 

và CEDAW . Với tư cách là các nước thành viên CED AW, các 

quốc gia ASEAN cũng cần nhận thức được tầm quan trọng của 

Khuyến nghị chung số 26 (về người lao động di trú là nữ giới) mà 

Ủy ban về xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ thông qua vào 

tháng 11/2008. Các quốc gi a ASEAN cũng phải bãi bỏ bất kỳ sự 

bảo lưu nào đã đưa ra với việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của 

CRC và CEDAW. 

11. Văn kiện khung này được định hướng bởi bốn nguyên tắc chính . 

Thứ nhất, nó phải đề cập và bao quát tất cả người lao động di trú ở 

các nước ASEAN . Thứ hai, nó phải thừa nhận rằng việc di trú lao 

động đem lại lợi ích cho cả quốc gia gốc và quốc gia tiếp nhận lao 

động. Thứ ba, nó phải tuân theo những nguyên tắc không phân biệt 

đối xử trong đối xử với những lao động di trú và gia đình họ . Sau 

cùng, tính đến thực tế là phụ nữ chiếm số đông trong lực lượng lao 

động di trú ở khu vực , nguyên tắc thứ tư phải bảo đảm rằng các 

chính sách và hoạt động về di trú lao động phải có sự nhạy cảm về 

giới. 

12. Nguyên tắc thứ nhất có nghĩa là tất cả người lao động di trú trong 

khu vực ASEAN sẽ được bảo vệ bởi Văn kiện khung này , bất kể 

vị thế pháp lý của họ như thế nào . Nguyên tắc này đã được khẳng 
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định và đồng thuận bởi 10 quốc gia ASEAN cũng như những 

quốc gia châu Á - Thái Bình Dương khác vào năm 1999 trong 

Tuyên bố Băng cốc về vấn đề di trú không hợp lệ (the Bangkok 

Declaration on Irregular Migration), trong đó nêu rõ rằng : 

“Không nên phân biệt giữa việc di trú hợp lệ và không hợp lệ” , và 

còn quy định thêm rằng : “Việc di trú , đặc biệt là di trú không hợp 

lệ nên được đề cập đến theo một cách thức công bằng và toàn 

diện; tính đến cả nguyên nhân , hậu quả và tác động cả tích cực và 

tiêu cực của nó , với cả nước gốc , nước trung chuyển và nước có 

người di trú đến” . Tuyên bố B ang Cok đã đưa các quốc gia ký kết 

đến một điểm chung đáng kể là  “các chính sách hiệu quả , rõ ràng 

và tổng thể về vấn đề di trú không hợp lệ /không giấy tờ phải 

được ban hành trong bối cảnh của một khuôn khổ rộng lớn ở tầm 

khu vực , trên cơ sở một tinh thần cộng tác và hiểu biết chu ng”. 

13. Nguyên tắc thứ hai là cách tiếp cận của ASEAN trong vấn đề di 

trú lao động cần phải thừa nhận rằng việc bảo vệ người lao động 

di trú là trách nhiệm chung của cả những nước gửi và nhận lao 

động, bởi lẽ người lao động di trú đem lại lợ i ích cho cả nước tiếp 

nhận và nước gốc . Các nhà lãnh đạo ASEAN đã hiểu và ủng hộ 

cách tiếp cận này trong Lời nói đầu  của Tuyên bố ASEAN về bảo 

vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú , trong đó nêu 

rõ “Thừa nhận những đóng góp của người lao động di trú đối với 

xã hội và kinh tế ở cả nước gốc và nước nhận lao động di trú 

trong khu vực ASEAN” . Cũng cần thừa nhận thêm rằng việc di trú 

lao động mang lại lợi ích cho cả người lao động, gia đình họ, cả 

nước gửi và nước nhận lao động. Song những thách thức về 

quyền của người lao động di trú chỉ có thể giải quyết được thông 

qua sự hợp tác hiệu quả giữa những nước gửi và nhận lao động. 

14. Nguyên tắc chủ đạo thứ ba định hướng việc bảo vệ và thúc đẩy 

các quyền của người lao động di trú dựa trên sự phân biệt đối xử 
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và áp dụng quy chế “đối xử quốc gia” . Cụ thể , người lao động di 

trú phải được tiếp cận bình đẳng với những cơ hội việc làm và 

dịch vụ ở  mức không kém so với người lao động bản xứ . Trong 

nguyên tắc chủ đạo này có sự thừa nhận rằng phải đặc biệt lưu ý 

đến một số quyền quan trọng mà có tác dụng giúp người lao động 

di trú có thể tự bảo vệ họ tốt hơn tro ng những tình huống bị bóc 

lột, lạm dụng . Trong những quyền này có quyền tự do đi lại , tự do 

hội họp , quyền nhận và gửi tin tức , quyền sống và quyền được 

bảo đảm an ninh cá nhân .  

15. Một yếu tố quan trọng bổ sung cho nguyên  tắc thứ ba là các nước 

ASEAN phải thực hiện những biện pháp tích cực để giảm thiểu tất 

cả những định kiến đối với người lao động di trú và gia đình họ , 

bao gồm việc tăng cường những nỗ lực giáo dục để thúc đẩy tinh 

thần khoan dung và thực thi những hành động nhanh chóng để giải 

quyết các vụ việc quấy rối hoặc bạo lực chống lại người lao động 

di trú. 

16. Nguyên tắc thứ tư bắt nguồn từ thực tế là số lượng lao động di trú 

nữ ở các nước ASEAN n gày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số 

người lao động di trú đang làm việc trong phạm vi các nước 

ASEAN và ở các nước khác ngoài khu vực . Bởi vậy , Văn kiện 

khung này phải được hướng dẫn bởi các chính sách , tiến trình và 

hoạt động về vấn đề di trú mang tính nhạy cảm về giới
44

.
48

 

17. Để bảo đảm tuân thủ bốn nguyên tắc trên đây , và phù hợp với 

những nghĩa vụ của họ là những thành viên của Tổ chức Lao động 

Quốc tế (ILO), theo Văn kiện khung nà y, tất cả các chính phủ 

                                                 
44 Phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn và ngày càng lớn trong số người lao động di trú ở 

khu vực. Năm 2006, 72% lao động di trú của Philippin là nữ, làm các công việc 

giúp việc gia đình, y tá, điều dưỡng viên... Trong tổng số người lao động di trú 

của Indonesia năm 2004, có 81% là nữ. Lao động di trú nữ thường dễ bị tổn 

thương hơn với sự lạm dụng và khai thác tình dục.  
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ASEAN đồng ý rằng họ sẽ ngay lập tức phê chuẩn tất cả 8 Công 

ước chủ chốt của ILO
45

,
49

và bảo đảm rằng pháp luật quốc gia về 

lao động , đặc biệt là những văn bản có liên quan đến người lao 

động di trú, phải phù hợp với các tiêu chuẩn trong những Công ước 

chủ chốt này . Tuyên bố của ILO về các quyền và nguyên tắc cơ 

bản ở nơi làm việc được thông qua vào năm 1998 khẳng định rằng 

tất cả các nước thành viên của ILO phải : “tán thành các quyền và 

nguyên tắc cơ bản quy định trong Hiến pháp của mình và trong 

Tuyên bố Philadelphia ” và vì vậy , bị ràng buộc bởi “ nghĩa vụ của 

các nước thành viên của Tổ chức phải thừa nhận , thúc đẩy và thực 

hiện các nguyên tắc liên quan đến những tự do cơ bản như ... tự do 

lập hội , và thực hiện có hiệu quả quyền thỏa ước tập thể ; xóa bỏ 

mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc và lao động trẻ 

em; và xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng và làm việc”. 

18. Các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần ưu tiên xem xét việc 

phê chuẩn các Công ước quan trọng của ILO liên quan đến vấn đề 

di trú, đặc biệt là các Công ước số 97 và 143 của ILO và Công ước 

của Liên Hợp Quốc về bảo vệ các quyền của tất cả người lao động 

di trú và các thành viên trong gia đình họ . Hiến chương ASEAN 

(Điều 2.2.j) cũng quy định rằng các nước ASEAN sẽ “ ủng hộ Hiến 

chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có luật quốc 

tế về quyền con người mà đã được các quốc gia thành viên ASEAN 

ký kết”.  

Các nguyên tắc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức 

công đoàn ở ASEAN 

19. Hiến chương ASEAN quyết tâm “đặt hạnh phúc , sinh kế và phúc 

lợi xã hội của con người là những vấn đề trung tâm của quá trình 

xây dựng cộng đồng ASEAN ”. Hiến chương còn quy định rằng một 

                                                 
45 Các Công ước số 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, và 182 của ILO. 
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trong những mục đích trọng tâm của ASEAN là “thúc đẩy một 

ASEAN lấy con người làm trung tâm , trong đó khuyến khích mọi 

người tham gia vào tất cả các lĩnh vực của xã hội và được hưởng 

lợi từ quá trình xây dựng cộng đồng và hội nhập ASEAN”. 

20. Ông Surin Pitsuwan - Tổng Thư ký ASEAN đã  tuyên bố tại Lễ kỷ 

niệm 10 thành lập Quỹ ASEAN vào ngày 16/01/2008 tại Jakarta : 

“chúng ta phải mở rộng và làm sâu sắc hơn sự hợp tác và liên kết 

của chúng ta với các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực , vì những 

tổ chức này gắn bó chặt chẽ với người dân và có vị thế tốt hơn 

trong việc kết nối khát vọng của chúng ta vì một Cộng đồng 

ASEAN”. 

21. Vì vậy, cần phải có những cơ chế rõ ràng và minh bạch trong việc 

thảo luận, tham vấn thường xuyên và liên tục với đại diện của các 

tổ chức công đoàn , các tổ chức phi chính phủ , các tổ chức dựa trên 

cộng đồng và các hiệp hội của người lao động di trú.  

NGHĨA VỤ CỦA CÁC NƢỚC NHẬN LAO ĐỘNG  

Quyền đƣợc tổ chức có hiệu quả (dƣới hình thức công đoàn 

hoặc các hình thức tổ chức khác) và quyền thỏa ƣớc tập thể 

của ngƣời lao động di trú 

22. Văn kiện khung này thừa nhận rằng các tổ chức của người lao động 

có vai trò cốt yếu trong nỗ lực bảo vệ ngườ i lao động di trú . Bởi 

vậy, phù hợp với Công ước số 87 của ILO , người lao động di trú 

phải có quyền thành lập công đoàn hoặc các hiệp hội do họ tự lựa 

chọn, hoặc được gia nhập hay được đại diện bởi các tổ chức công 

đoàn ở nước nhận lao động . Những người sử dụng lao động cần 

phải thoả ước với tinh thần hợp tác cao nhất với những tổ chức và 

hiệp hội công đoàn đã nói trên , phù hợp với những nguyên tắc nêu 

trong Công ước số 87 của ILO và pháp luật lao động của quốc gia. 
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23. Nếu các tổ chức công đoàn có quyền đưa ra quyết định cuối cùng 

về việc kết nạp thành viên của mình thì sẽ không có rào cản pháp lý 

và quy định nào cho phép cản trở , gây trở ngại một c ách có hệ 

thống đến quyền của người lao động di trú được tự do lập hội . Để 

hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện quyền này , mỗi nước ASEAN 

phải ủng hộ thực hiện rà soát những rào cản pháp lý và luật lệ đối 

với việc thực hiện quyền tự do lập hội và quyền thỏa ước lao động 

tập thể của người lao động di trú . Khảo sát này phải được thực hiện 

một cách minh bạch , nhằm mô tả chi tiết từng rào cản pháp lý với 

quyền tự do lập hội và quyề n thoả ước tập thể và đưa ra những 

khuyến nghị cho việc sửa đổi hoặc xóa bỏ chúng . Khảo sát này cần 

được trình lên ACMW để phục vụ hoạt động của cơ quan này và để 

cơ quan này có các hành động tiếp theo phù hợp với mộ t trong 

những chức năng đã được quy định của ACMW là “ thúc đẩy sự 

hợp tác và hỗ trợ song phương và khu vực về các vấn đề liên quan 

đến các quyền của người lao động di trú”. 

24. Tất cả các quốc gia ASEAN phải thay đổi các chí nh sách và quy 

định pháp luật cần thiết để cho phép sự thừa nhận vị thế thành viên 

của các tổ chức công đoàn của các nước trong khu vực , từ đó cho 

phép người lao động di trú là thành viên của các tổ chức công đoàn 

ở nước gốc có thể được đại diện một cách có hiệu quả và hợp pháp 

bởi các tổ chức công đoàn ở nước nhận lao động . Tất cả các nước 

ASEAN cũng phải thực hiện những điều chỉnh , sửa đổi pháp luật 

cần thiết để người lao độn g di trú có thể hình thành những hiệp hội 

và tổ chức của riêng mình , và để có thể đăng ký hoạt động cho 

những hiệp hội , tổ chức đó theo những thủ tục và phương pháp 

tương tự như những thủ tục và phương pháp áp dụng vớ i các tổ 

chức của người lao động bản địa . Những sửa đổi pháp lý và quy 

chế đã nêu cần phải bao trùm tất cả các dạng nghề nghiệp mà người 

lao động di trú tham gia. 
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25. Các nước ASEAN cũng phải tạo môi trường thuận lợi cho việc 

thiết lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả “các mạng lưới xã hội” 

của các tổ chức /hiệp hội của người lao động di trú (có thể được hỗ 

trợ bởi các tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội dân sự của 

nước nhận lao động ), nhằm giú p người lao  động di trú có thể tự 

bảo vệ họ . Các nước ASEAN cũng phải có những phản ứng tích 

cực, cả trong chính sách và hành động , với những nỗ lực của các tổ 

chức xã hội dân sự và công đoàn trong việc giám sát và  thông tin 

về những cơ sở lao động không chấp nhận và không chịu thỏa 

thuận với người lao động di trú về các điều khoản liên quan đến 

thời giờ và điều kiện làm việc.  

Lƣơng, các điều kiện làm việc và quy chế đối xử quốc gia  

26. Tuyên bố  ASEAN quy định rằng : “…các nước nhận lao động 

phải.. thúc đẩy việc bảo vệ việc làm một cách phù hợp và hiệu quả , 

việc trả lương và tiếp cận thích đáng với những điều kiện sống và 

làm việc tử tế ”. Phù hợp với nguyê n tắc “đối xử quốc gia” , các 

nước ASEAN phải bảo đảm rằng cả pháp luật và quy chế lao động 

đều quy định rằng tất cả người lao động di trú nhận được mức 

lương hợp pháp tối thiểu như mức lương trả cho người lao động sở 

tại, và được bảo vệ theo các quy định pháp luật về thời giờ làm 

việc, điều kiện làm việc , trợ cấp và phúc lợi xã hội của người lao 

động, và tất cả những quy định pháp luật khác có liên quan. 

27. Ở những nước mà pháp luật chưa quy định mức lương tối thiểu , 

các Chính phủ phải tham khảo ý kiến các đối tác ba bên và sự hỗ 

trợ kỹ thuật của ILO để xác định mức lương trả theo ngày áp dụng 

phổ biến cho mỗi lĩnh vực công nghiệp mà trong đó người lao động 

di trú đang làm việc và bảo đảm rằng họ sẽ được trả ít nhất là bằng 

với mức lương ngày , áp dụng phổ biến cho người lao động trong 

lĩnh vực công việc họ làm . Mức lương ngày áp dụng phổ biến cho 
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mỗi lĩnh vực cầ n phải đủ trang trải cho những nhu cầu cơ bản của 

người lao động và gia đình họ và có thể có một khoản tiết kiệm . 

Cũng cần quy định về các khoản lương hưu và thiết lập các chương 

trình hỗ trợ hay bảo hiểm trong trường hợp thất nghiệp hay trong 

những tình huống khẩn cấp áp dụng cho tất cả mọi người lao động, 

bao gồm người lao động di trú.
4650

  

28. Mỗi nước ASEAN phải đặt ra và thực hiện một quy trình rõ ràng , 

có mốc thời gian cụ thể để xác định mức lương tối thiểu “đủ sống” 

hàng ngày (daily minimum “living wage”) có thể đảm bảo cho cả 

người lao động di trú và người lao động bản địa có thể sống và làm 

việc trong nhân phẩm.  

29. Như quy định tại Điều 11(1)(d) Công ước CEDAW, các quốc gia 

thành viên ASEAN phải thực thi các biện pháp thích hợp để dần 

dần đảm bảo sự bình đẳng về thu nhập giữa nam và nữ trên mọi 

lĩnh vực. 

30. Không được coi việc mang thai là lý do hợp pháp để đuổi việc hoặc 

trục xuất người lao động di trú. Hợp đồng ký với người lao động di 

trú cần bao gồm điều khoản về sự bảo vệ và về trợ cấp sinh đẻ, phù 

hợp với các quyền được quy định theo Điều 11(2) của CEDAW.  

Việc sử dụng hợp đồng tiêu chuẩn để thuê ngƣời lao động di 

trú 

31. Với những nước ASEAN nhận lao động di trú , cần có các quy định 

pháp luật do cấp Bộ ban hành trong đó yêu cầu tất cả những người 

thuê lao động di trú phải sử dụng hợp đồng lao động chuẩn do Bộ 

Lao động hoặc các bộ chức năng khác ban hành
4751

(trong đó có các 

                                                 
46 Để thực hiện cam kết này, ASEAN cần kêu gọi sự trợ giúp kỹ thuật từ ILO 

phù hợp với thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thư ký ASEAN và ILO ký vào tháng 

3/2007. 

47 Điều này sẽ bao gồm các quy định tiêu chuẩn về thù lao, trợ cấp, thời giờ và 
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quy định tiêu chuẩn về lương và các khoản trợ cấp, thời giờ và điều 

kiện làm việc chi ếu theo các quy định trong pháp luật quốc gia về 

lao động . Hợp đồng lao động chuẩn đó cũng cần bao gồm những 

phần cụ thể quy định những chi tiết đặc bi ệt về vị thế và công việc 

của người lao động di trú ). Những thông tin bổ sung cần được xác 

định (và phải được ghi trong hợp đồng ) với sự tham khảo ý kiến 

của người lao động di trú và người sử dụng lao động , bao gồm: tên 

và vị trí làm việc, các quy định và trách nhiệm cụ thể liên quan đến 

công việc mà không được nêu trong các phần khác của hợp đồng , 

nơi làm việc và tên người giám sát , những thông tin cụ thể về mức 

lương và các khoản trợ  cấp dựa trên những mức tối thiểu theo quy 

định của pháp luật . Nếu có thể, các hợp đồng cũng cần quy định 

một nghĩa vụ liên đới giữa người sử dụng lao động và người môi 

giới lao động với việc giải quyết những khiếu nại về thù lao trong 

trường hợp cơ quan tuyển dụng lao động tư nhân sa thải người lao 

động di trú
48

.
52

Các hợp đồng lao động sẽ chỉ có hiệu lực khi cả hai 

bên người sử dụng và người lao động di trú đã ký vào một cách tự 

nguyện, với sự chứng kiến của nhân chứng . Các hợp đồng lao động 

chuẩn áp dụng cho người lao động di trú cần phải được bảo đảm 

thực thi bằng các quy định của pháp luật lao động quốc gia . Hợp 

đồng lao động chuẩn cần phải được viết bằng ba thứ tiếng – tiếng 

sử dụng ở nước của người lao động di trú , tiếng sử dụng ở nước 

nhận lao động và tiếng Anh – tất cả ba bản đều có giá trị pháp lý 

như nhau.  

                                                                                                       
điều kiện làm việc mà phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế có liên 

quan.  

48 Nếu công việc của người lao động di trú được sắp đặt bởi một cơ quan tuyển 

dụng tư nhân ở nước gốc, người sử dụng lao động nước ngoài và cơ quan 

tuyển dụng tư nhân ở nước nhận lao động, hoặc một bên môi giới thứ ba ở 

nước nhận thì tất cả những chủ thể này đều có trách nhiệm liên đới trong việc 

giải quyết những yêu cầu về thù lao của người lao động di trú.  
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32.  Mỗi Chính phủ nước gửi lao động cần có những cơ chế thích hợp 

để thẩm định các hợp đ ồng lao động của người lao động di trú 

nước mình trước khi gửi họ ra nước ngoài làm việc , và các hợp 

đồng này cần phải được kiểm tra bởi các Đại sứ quán nước gửi lao 

động ở nước nhận lao động.  

33. Cả người lao động và ngườ i sử dụng lao động cần phải được trao 

một bản sao của hợp đồng lao động đã ký giữa hai bên.  

34. Phải tổ chức một chương trình tập huấn về các quyền và nghĩa vụ 

của người lao động di trú theo các quy định trong hợp đồng chuẩn  

ngay khi họ đến và trước khi bắt tay vào công việc ở nước nhận lao 

động. Người lao động di trú không phải chi trả cho việc tập huấn 

này. 

35. Chỉ có mối quan hệ hợp đồng giữa người lao động di trú và người 

sử dụng lao động mà t rong đó sử dụng hợp đồng chuẩn do Chính 

phủ ban hành mới được coi là hợp pháp . Việc sử dụng bất cứ hợp 

đồng nào khác để thuê người lao động di trú sẽ bị coi là bất hợp 

pháp. Người sử dụng lao động có hành vi thúc ép  người lao động 

di trú ký kết hợp đồng không theo mẫu do Chính phủ ban hành 

phải bị phạt với mức tiền đáng kể , ngoài ra còn có thể phải chịu 

một số hình phạt khác theo pháp luật . Các bên trong hợp đồng sẽ 

chỉ bao gồm n gười trực tiếp sử dụng lao động
4953

và người lao 

động, các hợp đồng bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào sẽ không 

được coi là có giá trị . Phải nghiêm cấm mọi sự sắp đặt mà trong 

đó người sử dụng lao động chuyển trách nhi ệm trả lương , các phụ 

cấp và phúc lợi xã hội của người lao động di trú sang cho các chủ 

thể khác. 

                                                 
49 “Người trực tiếp sử dụng lao động” được hiểu là người sử dụng lao động 

mà đồng thời là chủ hay quản lý nhà máy, xí nghiệp, văn phòng, hay cơ sở làm 

việc nơi người lao động di trú đang làm việc thường xuyên. 



Phụ lục: Dự thảo Văn kiện khung của ASEAN... 237 

 

36. Các nhà chức trách phải tiến hành các chiến dịch tuyên truyền , 

nâng cao nhận thức cho những người sử dụng lao động và ngư ời 

lao động di trú để giải thích rõ cho họ về những yêu cầu pháp lý 

trong việc sử dụng hợp đồng lao động chuẩn để thuê người lao 

động di trú và nêu rõ những chế tài có thể áp dụng với những ai 

không tuân thủ các quy định này. 

Quyền đƣợc giữ hộ chiếu giấy tờ tùy thân, giấy phép làm 

việc, và cấm việc thu giữ các giấy tờ, tài liệu đó 

37. Quyền của người lao động di trú được giữ hộ chiếu , các giấy tờ tùy 

thân, giấy phép làm việc do Chính phủ họ cấp là hoà n toàn bất khả 

xâm phạm . Tất cả các Chính phủ phải ban hành quy định về các 

chế tài pháp lý đối với những người cố ý hủy hoại , cắt xén hoặc thu 

giữ những giấy tờ liên quan đến nhân thân , công việc và đi lại của 

người lao động di trú.  

38. Những giấy tờ , tài liệu như vậy chỉ có thể được tạm thời thu của 

người lao động di trú bởi những công chức dịch vụ dân sự của 

Chính phủ trong trường hợp điều tra về dân sự hoặc hình sự và chỉ 

được giữ  trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể , đồng thời phải 

có một biên nhận cho việc giữ các tài liệu đó . Các quốc gia thành 

viên ASEAN phải ban hành chính sách nghiêm khắc mà theo đó sẽ 

áp dụng những chế tài nghiêm khắc đố i với tất cả những kẻ thu giữ 

các tài liệu tùy thân của người lao động di trú (người sử dụng lao 

động, người môi giới , những cơ quan tuyển dụng lao động , những 

công chức không có thẩm quyền). 

39. Đối với những tài liệu chứng  minh, nhận dạng của người di trú 

(như giấy phép làm việc hoặc thẻ làm việc cá nhân ) do Chính phủ 

nước nhận lao động cấp cho người lao động di trú có đăng ký hợp 

pháp, các Chính phủ cần cấp hai (2) bản gốc các tài liệ u đó, ghi rõ 

một “dành cho người lao động” và một “dành cho người sử dụng 
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lao động”. 

40. Quyền tự do đi lại của người lao động di trú , đặc biệt là quyền 

được rời khỏi nơi làm việc hoặc vị trí làm việc ngoài giờ làm vi ệc 

bình thường của họ cũng phải được bảo đảm . Các nước thành viên 

ASEAN cũng phải cho phép người lao động di trú được thi và cấp 

bằng lái xe ô tô với những điều kiện tương tự như với công dân của 

nước mình. 

41. Nhà chức trách ở  các nước nhận lao động phải thực hiện các chiến 

dịch tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và trong các sự kiện công cộng để giáo dục cho những người sử 

dụng lao động đang và sẽ thuê lao động di t rú về quyền của người 

lao động được giữ những giấy tờ tùy thân và tài liệu cá nhân khác 

của họ , quyền của họ được rời đi khỏi nơi làm việc và phải có 

những chế tài hình sự hoặc dân sự với những người sử dụng lao 

động giam giữ người lao động di trú bất hợp pháp. 

Những thách thức đặc biệt mà những ngƣời làm công việc 

giúp việc gia đình và hộ lý phải đối mặt 

42. Các Chính phủ phải giải quyết những thách thức chủ yếu mà người 

lao động giúp việc gia đình phải đối mặt, bởi họ là những người rất 

dễ bị tổn thương vì thường xuyên bị cô lập và thiếu cơ chế hỗ trợ 

họ, do nơi làm việc của họ là tại các gia đình . Những thách thức 

này bao gồm : không được ký hợp đồng lao đ ộng, thường bị quấy 

rối và lạm dụng tình dục , không được hưởng các ngày nghỉ cuối 

tuần, không được trả tiền công làm quá giờ , bị ép buộc phải làm 

việc nhiều thời gian , chỉ được trả lương dưới mức tối thiểu , bị thu 

giữ các giấy tờ tùy thân , bị hạn chế đi lại và hội họp , sự tồn tại của 

lao động trẻ em làm công việc giúp việc gia đình . Các chính phủ 

phải xem xét thực hiện các chương trình phối hợp với các tổ chức 

xã hội dân sự đang  hỗ trợ người lao động di trú để tiếp cận với 
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những người lao động giúp việc gia đình và xây dựng một cơ chế 

bảo vệ những người lao động dễ bị tổn thương này một cách hiệu 

quả. 

43. Tất cả các Chính phủ của nước gửi và nhận lao động trong ASEAN 

phải sửa đổi các quy định pháp luật lao động của nước mình để bảo 

đảm rằng lao động giúp việc gia đình cũng được thừa nhận như là 

một nghề nghiệp trong pháp luật lao động quốc gia và phải bảo 

đảm bảo vệ các quyền tự do lập hội và hội họp của người lao động 

giúp việc gia đình. 

44. Chính phủ các nước gửi và nhận lao động phải nhất trí rằng do tính 

chất đặc biệt của công việc giúp việc gia đình , điều quan trọng là  

người lao động di trú phải được hưởng ít nhất một ngày nghỉ trong 

tuần làm việc , và phải được nghỉ trong những ngày kỷ niệm hay 

ngày lễ công cộng của nước họ, hay được nghỉ bù vào dịp khác. Tất 

cả các nước ASEAN phải điều chỉnh các q uy định pháp luật của 

mình cho phù hợp với yêu cầu này. 

Các thỏa thuận/ cơ chế thay đổi ngƣời sử dụng lao động ở các 

nƣớc nhận lao động và những tiến trình tuyển dụng lao động 

khác 

45. Chính phủ của các nước ASEAN nhận lao động di trú phải đ ặt ra 

những chương trình đăng ký di trú để người lao động di trú có thể 

đăng ký trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và loại 

bỏ vai trò bảo lãnh của những người sử dụng lao động trong việc 

này. Vai trò của n gười sử dụng lao động sẽ chỉ hạn chế ở việc 

thông báo cho Chính phủ về sự bắt đầu và kết thúc hợp đồng của 

họ với người lao động di trú , và việc này phải tuyệt đối tuân theo 

những quy định của pháp luật lao động quố c gia cũng như của hợp 

đồng lao động tiêu chuẩn đã ký với người lao động di trú.  

46. Trong các chương trình đăng ký của các quốc gia tiếp nhận lao 
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động, người lao động di trú phải có quyền tìm kiếm một người chủ 

lao động mớ i
50

.
54

Nếu hợp đồng lao động của họ bị người chủ lao 

động đơn phương chấm dứt , người lao động di trú phải có quyền 

được thay đổi chủ lao động mà không có bất cứ hạn chế nào . Các 

thủ tục đăng ký không được gây những khó khăn không cần thiết 

với người lao động di trú trong việc chuyển nơi làm việc và tìm 

việc làm mới trong phạm vi lãnh thổ nước nhận lao động. 

47. Phải sửa đổi cơ chế để quy định thời gian chuyển đổi dài (ít nhất là 

30 ngày) để người lao động di trú c ó thể tự do tìm kiếm chủ sử 

dụng lao động mới và có cơ hội thực sự duy trì vị thế cũng như 

quyền làm việc hợp pháp của họ.  

48. Chính phủ các nước thành viên ASEAN phải bảo đảm rằng các thủ 

tục đăng ký lao động di trú phải minh bạch về những yêu cầu và 

tiến trình, được thể hiện bằng những ngôn ngữ mà người lao động 

có thể hiểu, và kèm theo những hướng dẫn dễ hiểu cho người lao 

động có thể áp dụng.  

Sức khỏe của lao động di trú 

49. Trong Thỏa ước thứ II ký tại Bali , các nhà lãnh đạo ASEAN đã xác 

định: “ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực 

sức khỏe cộng đồng , trong đó có việc phòng ngừa và kiểm soát các 

bệnh dịch truyền nhiễm…  và ủng hộ các hoạt động chung trong 

khu vực để nâ ng cao khả năng cung cấp đủ các loại thuốc . Sự an 

toàn của cộng đồng được nâng cao khi đói nghèo và bệnh tật giữ 

                                                 
50 Quyền được thay đổi người sử dụng lao động là không bị hạn chế. Tuy 

nhiên, nếu các Chính phủ đặt ra những giới hạn với quyền này, thì cần phải 

xem xét những yếu tố có liên quan mà cho phép những thay đổi không hạn chế 

về người sử dụng lao động, về khả năng người sử dụng lao động không tuân 

thủ những quy định của luật lao động, về việc người lao động di trú có thể 

phải đối mặt với những điều kiện làm việc nguy hiểm, có hại cho sức khỏe, bị 

lạm dụng, bóc lột tình dục, bị hạn chế tự do đi lại ngoài giờ làm việc...  
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được trong sự kiểm soát , và khi người dân ASEAN được đảm bảo 

chăm sóc sức khỏe đầy đủ ” (Thỏa ước Bali II , Điều c.4). Việc bảo 

đảm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao , dễ tiếp cận với 

người lao động di trú và gia đình họ không chỉ mang lại lợi ích cho 

những người lao động di trú mà còn có nhằm bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng trong đó có sức khỏe của người dân nước sở tại . Nếu người 

lao động di trú không thể tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng (vì thiếu tư cách pháp lý , sợ bị bắt giữ , chi phí tài chính 

cao...) và sau đó ph ải ở trong tình trạng không được điều trị , thì sẽ 

làm tổn hại đến khả năng bảo đảm sức khỏe cộng đồng cho mọi 

người dân ở nước nhận lao động. 

50. Các nước nhận và gửi lao động di trú phải hợp tác thiết lập và điều 

hành những mạng lưới liên kết chăm sóc sức khỏe cho người lao 

động di trú một cách có hiệu quả . Việc hợp tác phải được tiến hành 

để đảm bảo rằng các nước gửi lao động có được những thông tin 

chính xác về hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước mà lao động của 

họ đến làm việc để sử dụng trong các chương trình tập huấn cho 

người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc . Các nước nhận 

lao động phải thiết lập những cơ chế để đưa dịch vụ chăm sóc  sức 

khỏe đến người lao động di trú và gia đình của họ trong những khu 

vực mà họ sinh sống và làm việc . Những nhân viên y tế chăm sóc 

sức khỏe cho người lao động di trú cần phải là những người có 

những hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa của cộng đồng người lao 

động di trú , được người lao động di trú và những người lãnh đạo 

của họ tin cậy , cũng như phải được nhận dạng , tập huấn và hỗ trợ 

(thông qua đăng ký nghề nghiệp và hỗ trợ phù hợp ) để giúp các 

nước tiếp nhận lao động cung cấp dịch vụ y tế cho những cộng 

đồng lao động di trú.  

51. Để định hướng cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng một cách có hiệu quả cho người lao động di trú và gia 
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đình họ , các nước nhận lao động (với sự trợ giúp của Liên Hợp 

Quốc và các cơ quan quốc tế ) phải thực hiện một nghiên cứu tổng 

thể cơ bản hàng năm về các điều kiện làm việc , sức khỏe của 

người lao động di trú tại nước mình và phải công bố công khai 

những dữ liệu và kết quả của những nghiên cứu này . 

Nơi ở và điều kiện sống của ngƣời lao động di trú 

52. Cần yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp cho người lao động 

di trú nơi ở sạch sẽ, an toàn, vệ sinh và miễn phí. Nơi ở cần xây 

dựng phù hợp với những nhu cầu riêng của từng giới trên cơ sở 

an toàn. Người sử dụng lao động cũng phải có nghĩa vụ thường 

xuyên bảo trì nơi ở của người lao động di trú. 

53. Người lao động di trú phải được quyền chấp nhận hoặc từ chối điều 

kiện sinh sống mà người chủ sử dụng lao động cung cấp cho họ và 

trong mọi trường hợp , người sử dụng lao động không được biến 

quyền được làm việc của người lao động di trú trở thành điều kiện 

cho việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho họ. 

54. Không được quy định giới hạn tự do đi lại của người lao động di 

trú như là một điều kiện để cung cấp nơi ở cho họ. 

55. Các Chính phủ ASEAN phải xây dựng đủ nhà ở cho người lao 

động di trú , trong đó có tính đến số người di trú sẽ đến mỗi khu 

vực và bảo đảm cung cấp các dịch vụ cần thiết (vệ sinh phù hợp, 

dịch vụ giao thông công cộng, an toàn xây dựng, hệ thống chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng thích đáng , được sử dụng điện và nước 

sạch, thu gom rác thải và điều kiện an toàn , an ninh) trong những 

khu vực như vậy . Các tiện nghi của người lao động di trú cần phải 

vệ sinh , an toàn và an ninh , được đưa ra trong các quy định của 

pháp luật quốc gia để giải quyết vấn đề  xây dựng môi trường an 

toàn và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng . Các Chính phủ ASEAN phải 

cố gắng để bảo đảm rằng các điều kiện vệ sinh và sinh sống cho 
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người lao động di trú tuân thủ những nguyên tắc trong Tuyên bố 

Istanbul về nơi định cư của con người được thông qua tại Hội nghị 

về cư trú lần II của Liên Hợp Quốc. 

Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

của ngƣời lao động di trú và gia đình họ 

56. Điều 12(1) của CEDAW quy định rằng tất cả các quốc gia thành 

viên: “…phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân 

biệt đối xử chống lại phụ nữ trong lĩnh vực y tế nhằm bảo đảm cho 

họ được… tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm 

những dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình”. Vì vậy, tất cả các quốc 

gia thành viên ASEAN phải bảo đảm rằng người lao động di trú nữ 

được quyền tiếp cận với những dịch vụ y tế về sức khỏe sinh sản, 

đồng thời phải bảo vệ sức khỏe của họ ở nơi làm việc.  

57. Tất cả 10 quốc gia thành viên của ASEAN đều đã phê  chuẩn Công 

ước về quyền trẻ em (CRC) của Liên Hợp Quốc, trong đó Điều 24 

quy định : “Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em 

được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể và được tạo thuận 

lợi trong việc  điều trị ốm đau và phục hồi sức khoẻ . Các nước 

thành viên Công ước phải cố gắng bảo đảm rằng không một trẻ em 

nào bị tước bỏ quyền được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc 

sức khoẻ”. Bởi vậy, các quốc gia thành viên ASEAN phải bảo đảm 

mọi trẻ em trong các gia đình lao động di trú được tiếp cận với dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em. 

58. ASEAN thừa nhận rằng chất lượng sức khoẻ của người lao động di 

trú không những tác động , ảnh hưởng đến người lao độ ng mà còn 

đến khả năng làm việc của họ , khả năng họ đóng góp vào nền kinh 

tế của đất nước , khả năng kiếm tiền và gửi tiền về cho gia đình 

mình cũng như khả năng tạo lập cuộc sống sau khi trở về nước. 

59. Các nước thành viên ASEAN phải bảo đảm việc giáo dục chăm sóc 
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sức khoẻ chất lượng, có thể tiếp cận và đạt được, các dịch vụ tư vấn 

và pháp lý cho người di trú.  

60. Các cam kết ASEAN về HIV và AIDS được thông qua vào ngày 

13/01/2007 tại Cebu, Philippin bởi lãnh đạo các nước trong khối 

nêu rằng, các Chính phủ ASEAN cam kết sẽ: “Thông qua những 

văn bản và quy định pháp lý cần thiết (bao gồm các chương trình 

và chính sách ở nơi làm việc) để bảo đảm rằng những người sống 

chung với HIV sẽ được bảo vệ, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử và 

có quyền tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội…”. 

Bởi vậy, các nước thành viên ASEAN phải bảo đảm rằng người lao 

động di trú được tiếp cận với những dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, điều 

trị và phòng chống HIV, bao gồm các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm 

HIV tự nguyện và bí mật thông tin ở cả nước gửi và nước nhận lao 

động. 

61. Các nước ASEAN thừa nhận rằng xét nghiệm HIV bắt buộc là vi 

phạm các quyền con người và phải thay đổi những yêu cầu và  thủ 

tục có liên quan cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề 

này. Các quốc gia ASEAN mà quy định việc kiểm tra sức khỏe như 

là một yêu cầu với người lao động di trú thì đầu tiên phải cung cấp 

thông tin về việc kiểm tra như vậy cho người lao động di trú bằng 

ngôn ngữ mà họ có thể hiểu. Phải bảo đảm cả dịch vụ tư vấn trước 

và sau khi xét nghiệm, do những nhân viên y tế có kinh nghiệm 

thực hiện bằng ngôn ngữ của người lao động di trú. Không được 

coi HIV là một điều kiện để buộc thôi việc người lao động di trú, 

và người lao động di trú bị nhiễm HIV phải được bảo vệ bình đẳng 

khỏi mọi sự phân biệt đối xử như quy định với những người khác 

trong pháp luật quốc gia. Tất cả các giai đoạn xét nghiệm cần bảo 

đảm quyền về nhân phẩm và đời tư của người lao động di trú. Phải 

giữ kín thông tin về tình trạng nhiễm HIV của người lao động di trú 
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và những thành viên của gia đình họ
51

.
55

 

62. Người lao động di trú và thành viên gia đình họ không bị buộc phải 

thực hiện những kiểm tra y tế mang tính chất lạm dụng và phân 

biệt đối xử vì bất cứ lý do gì, và không bị trục xuất một cách trái ý 

muốn của họ trên cơ sở kết quả kiểm tra y tế
52

.
56

Phù hợp với những 

nguyên tắc nhân đạo trong hoạt động nghề nghiệp y tế, các quốc 

gia thành viên ASEAN phải bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế cho 

người lao động di trú một cách không chậm trễ nhằm giúp họ phục 

hồi sức khỏe. 

63. Do vậy, điều cấp thiết là các nước thành viên ASEAN thiết lập 

một chương trình bảo hiểm y tế mềm dẻo, chất lượng cao và hiệu 

quả để cung cấp dịch vụ y tế cho các bà mẹ và những dịch vụ 

khác cho người lao động di trú và thành viên gia đình họ.  

Sức khỏe và an toàn lao động  

                                                 
51 Những nguyên tắc này được thông qua trong một cuộc đối thoại giữa các 

chủ thể liên quan ở Bang Cok từ tháng 12-13/02/2009. Những Khuyến nghị này 

sau đó được chính thức trình lên Ban Thư ký ASEAN và Hội nghị Thượng 

đỉnh lần thứ 14 của ASEAN tại Hua Hin, Thái Lan. Cụ thể, các Khuyến nghị 

liên quan nêu rằng: “Khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ các Chính phủ rà soát các 

chính sách, pháp luật và thực tiễn liên quan đến những hạn chế cụ thể với việc nhập 

cảnh và cư trú dựa trên tình trạng HIV, và xóa bỏ những quy định về loại trừ, giam 

giữ và trục xuất dựa trên tình trạng HIV”, “Đặt ra những ưu tiên và làm hài hòa các 

chính sách và chương trình về HIV với các tiêu chuẩn toàn cầu, và đáp ứng những 

nhu cầu của người lao động di trú ở các nước ASEAN, tập trung vào việc bảo đảm 

rằng việc kiểm tra y tế với người lao động di trú phải phù hợp với những tiêu chuẩn 

quốc tế có liên quan, bao gồm việc có sự tự nguyện của người lao động di trú, tính bảo 

mật và có sự tư vấn”, và “Thực hiện các chính sách và quy định pháp luật, bao gồm 

những chương trình ở nơi làm việc, để bảo đảm rằng người lao động di trú được bảo 

vệ và không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, được tiếp cận một cách bình đẳng với thông 

tin, các dịch vụ phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ liên quan đến HIV”.  

52 ASEAN cần liên kết Nhóm hoạt động về HIV/AIDS của ASEAN và Chương 

trình Hành động về HIV/AIDS với Văn kiện khung này để bảo đảm Chương 

trình Hành động ASEAN đem lại lợi ích cho người lao động di trú. 
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64. Trong Thông cáo chung của Hội nghị các Bộ trưởng Lao động 

ASEAN tổ chức vào tháng 5/2006 tại Singapore , các Bộ trưởng 

“...thừa nhận rằng các chương trình và chính sách OSH nên là một 

yếu tố quan trọng trong hợp tác lao động trong ASEAN ” và đưa ra 

“việc thúc đẩy OSH như một ưu tiên trong các lịch trình lao động 

của quốc gia và khu vực ” như một trong những lĩnh vự c ưu tiên 

cho hợp tác sắp tới giữa các quốc gia . Thêm vào đó , trong Thông 

cáo chung của Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN về vấn đề phát 

triển và phúc lợi xã hội tổ chức tại Hà Nội , Việt Nam vào ngày 

06/12/2007, các Bộ trưởng tuyên bố : “Chúng tôi nhận thấy rất rõ 

rằng các nguyên tắc hợp tác và hội nhập khu vực cần được chuyển 

thành những hành động tiên phong , hiệu quả , hữu ích trong lĩnh 

vực sức khoẻ và an toàn lao động trong khu vực ASEA N vì những 

hành động này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân 

ASEAN.” Cam kết về các chính sách OSH mà được đưa ra trong 

Thông cáo chung của Hội nghị các Bộ trưởng Lao động ASEAN 

các năm 2006 và 2007 phải được thực thi. 

65. Các nước ASEAN phải giám sát nghiêm ngặt những nơi làm việc 

của người lao động di trú để bảo đảm rằng tất cả những sự phát 

triển tiến bộ về OSH của quốc gia được tuân thủ . Các nước 

ASEAN bảo đảm rằng tất cả người lao động di trú c ó thể tiếp cận 

với việc chăm sóc sức khoẻ , điều trị và bồi thường cho những 

thương tổn , bệnh tật hoặc chết tại nơi làm việc . Ngoài ra , các cơ 

chế chuyển giao cần được thiết lập giữa các nước gửi và nhận lao 

động để giải  quyết các hậu quả lâu dài (bệnh tật, mất khả năng lao 

động) do những thương tổn trong công việc hay những bệnh nghề 

nghiệp mà người lao động di trú phải chịu đựng , cũng như để bảo 

đảm rằng những người sống phụ thuộc vào những nạn nhân bị tai 

nạn khi làm việc, đặc biệt là những người không có nguồn thu 

nhập, có thể nhận được tiền bồi thường một cách nhanh chóng và 
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hiệu quả. 

66. Người sử dụng lao động sẽ sự tập huấn một cách toàn diện về các 

vấn đề OSH và những trang thiết bị a n toàn lao động cho người lao 

động một cách miễn phí ngay tại những nơi làm việc cho tất cả  

người lao động di trú mà họ đang thuê làm. 

67. ASEAN phải xác định những ngành và nghề nghiệp cần được coi 

là đặc biệt nguy hiểm (ví dụ như khai thác đá , đào mỏ , đóng tàu , 

xây dựng , đánh bắt cá xa bờ và những công việc nguy hại khác 

trong các khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức ) và đặt ra 

thêm những cơ chế an toàn bổ sung phù hợp cho người lao động di 

trú trong những công việc này . Để đưa ra những quyết định như 

vậy, ASEAN cần tìm kiếm sự trợ giúp kỹ thuật phù hợp từ những 

tổ chức quốc tế như ILO và các tổ chức/cơ quan chuyên môn khác 

về cơ chế OHS và về những trang, thiết bị an toàn lao động mà đã 

được thừa nhận và chấp nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Chính sách đối với gia đình ngƣời lao động di trú và trẻ em/ 

việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục, đăng ký khai sinh và 

những dịch vụ khác 

68. Vì tất cả các nước thành viên ASEAN đã phê chuẩn cả hai Công 

ước của Liên  Hợp Quốc về Quyền trẻ em  (CRC) và Công ước 

chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ  (CEDAW), ASEAN phải 

quan tâm đến những nghĩa vụ bắt buộc chung đối với các nước gửi 

và nhận lao động về việc đăng ký khai sinh cho trẻ em các gia đình 

người lao động di trú . Mọi trẻ em đều phải được đăng ký khai sinh 

bất kể vị thế của cha mẹ . Trước tiên , tất cả các trẻ em được sinh ra 

đó được đăng ký khai sinh theo quy định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền của nước nhận l ao động trong đó quy định rất rõ ràng 

về tên và quốc tịch của bố mẹ những đứa trẻ đó và sẽ được đăng ký 

trong sổ khai sinh dân sự của nước đó (bằng cách cung cấp một bản 
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ghi cụ thể về việc sinh ra của đứa trẻ ). Các thủ tục này phải phù 

hợp với quy định tại Điều 7 CRC, trong đó nêu : “Trẻ em sẽ được 

đăng ký ngay sau khi sinh ra và có quyền từ việc sinh ra đó có tên , 

quyền yêu cầu về quốc tịch và ngay khi có thể có quyền được biết 

và được chăm sóc, quan tâm bởi bố hoặc mẹ mình . Các nước thành 

viên phải bảo đảm việc thực hiện các quyền này theo quy định của 

pháp luật quốc gia và ràng buộc những nghĩa vụ của họ theo 

những văn kiện quốc tế có liên quan đ ến lĩnh vực này , đặc biệt là 

trong những trường hợp mà nếu không có đăng ký thì đứa trẻ sẽ 

không có tư cách công dân”. 

69. Các nước ASEAN phải thiết lập một thủ tục hiệu quả , nhanh 

chóng, chi phí ít và dễ tiếp cận tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán 

của mình ở nước ngoài – những nơi này sẽ chấp nhận các tài liệu 

đăng ký khai sinh của nước nhận lao động (chứng tỏ đứa trẻ được 

sinh ra từ một người lao động di trú là công dân của nước gử i lao 

động đi) như những bằng chứng cần thiết để thẩm tra quốc tịch của 

đứa trẻ . Thủ tục đó sẽ dẫn đến sự mở rộng mối quan hệ công dân 

(và việc Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán ban hành tài liệu chính 

thức về kết quả đó) với đứa trẻ di trú. 

70. Chính phủ nước nhận lao động phải có trách nhiệm đối với việc 

chứng sinh cho tất cả trẻ em di trú sinh ra trong lãnh thổ quốc gia 

mình, và đối với việc tập hợp , chia sẻ toàn bộ những dữ liệu đã tập 

hợp về việc sinh con di trú với nước gửi lao động và với Ban Thư 

ký ASEAN. 

71. Điều 16 CEDAW quy định: “Các quốc gia thành viên phải thực 

hiện tất cả những biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối 

xử với phụ nữ trong tất cả các vấn đề liên quan đến hôn nhân và 

quan hệ gia đình”, bao gồm “…quyền được tiến tới hôn nhân”. 

Thêm vào đó, Điều 16 Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con 

người cũng quy định: “Đàn ông và phụ nữ đủ tuổi đều có quyền 
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được kết hôn và thành lập gia đình, không phân biệt chủng tộc, dân 

tộc hay tôn giáo”. Bởi vậy, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN 

phải bảo đảm quyền của người lao động được kết hôn và đăng ký 

hôn nhân chính thức ở nước nhận lao động và phải bảo đảm rằng 

không có biện pháp trừng phạt nào được áp dụng với phụ nữ lao 

động di trú mà kết hôn ở nước nhận lao động. 

72. Chính phủ các nước nhận lao động phải cung cấp cơ hội giáo dục 

miễn phí cho con cái của những người lao động di trú tại các 

trường công lập của nước mình , phù hợp với những quy định tại 

Điều 28 CRC trong đó nêu rõ : “Các nước thành viên thừa nhận 

quyền được giáo dục của trẻ em , với một quan điểm để đạt được 

quyền này một cách tiến bộ và trên cơ sở cơ hội bình đẳng , cụ thể 

là trẻ em sẽ được : (a) Phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc và miễn 

phí với tất cả ; (b) Khuyến khích sự phát triển các hình thức giáo 

dục trung học ... và... làm cho nó trở thành cơ hội sẵn có và có thể 

tiếp cận với tất cả mọi trẻ em ”
53

.
57

Phải thiết lập nhiều cơ chế để 

bảo đảm sự công nhận của các nước gửi lao động về những chứng 

nhận giáo dục được cấp cho kiều bào trẻ em di trú của mình bởi các 

trường học của nước nhận lao động. 

73. Chính phủ các nước nhận lao động phải cho phép việc thành lập 

“các trung tâm giáo dục /học tập” di trú dành cho người di trú trẻ 

em được điều hành bởi chính các cộng đồng di trú với sự hỗ trợ của 

các tổ chức xã hội dân sự hoặc các tổ chức từ thiện . Các Chính phủ 

nước nhận lao động phải công nhận rằng những “trung tâm giáo 

                                                 
53 Một ví dụ điển hình ở Thái Lan, vào năm 2005 đã thông qua một chính sách 

giáo dục cho tất cả trẻ em, bất kể có nguồn gốc từ quốc gia nào đang sống ở 

Thái Lan, có thể coi như một hình mẫu cho cam kết của ASEAN về giáo dục 

cho trẻ em di trú. Những chương trình và chính sách giáo dục cho trẻ em các 

gia đình lao động di trú bao gồm các quyền được giáo dục miễn phí như với 

trẻ em Thái Lan. 
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dục/học tập” di trú như vậy có thể đóng một vai trò quan trọng 

trong việc bảo đảm cho trẻ em di trú đạt được những kiế n thức và 

kỹ năng để đóng một vai trò tích cực trong xã hội nơi họ sinh sống . 

Chính phủ có quyền kiểm soát và giám sát tổng thể đối với những 

trung tâm như vậy nhưng không được cố ý cản trở hoặc gây trở 

ngại (như đặt ra n hiều gánh nặng hoặc các quy định hoặc yêu cầu 

vô lý) những nỗ lực thành lập và cho hoạt động những “trung tâm 

giáo dục/học tập” cho trẻ em di trú. 

74. Chính phủ các nước ASEAN phải công nhận vấn đề đáng nói tới là 

“người kh ông quốc tịch” ở rất nhiều nơi trong khu vực ASEAN , 

đặc biệt là kể từ khi tình trạng không quốc tịch gia tăng khiến làm 

tăng đáng kể tính dễ bị tổn thương trong việc bị buôn bán và bóc 

lột với những lao động di trú không qu ốc tịch . Do vậy , các Chính 

phủ phải phổ biến rộng rãi các quyền của tất cả mọi người đối với 

các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khoẻ và thừa nhận các giấy 

tờ tùy thân do các Chính phủ khác cấp cho những mục đí ch nhận 

dạng và tạo cơ hội tiếp cận những dịch vụ này cho người không 

quốc tịch. 

Các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy các quyền của ngƣời lao động 

không có giấy tờ 

75. Tuyên bố B ang Cok về di trú không hợp lệ được toàn bộ 10 nước 

thành viên ASEAN tham gia ký kết vào ngày 23/4/1999 đã nêu rõ 

rằng vấn đề người lao động di trú không hợp lệ là một vấn đề lịch 

sử ở khu vực Đông Nam Á mà cần phải giải quyết thông qua một 

cơ chế khu vực . Cụ thể là , các Chính phủ  tham gia ký kết đã thoả 

thuận: “…các chính sách hiệu quả , rõ ràng và tổng thể về vấn đề 

di trú không hợp lệ /không có giấy tờ phải được ban hành trong bối 

cảnh một cơ chế làm việc khu vực mở rộng dựa trên tinh thầ n hợp 

tác và hiểu biết chung ”. Văn kiện khung chính là một khuôn khổ 
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khu vực như vậy và vì vậy các quyền của người lao động không có 

giấy tờ cũng được bảo vệ và thúc đẩy theo những quy định của Văn 

kiện khung, trên cơ sở không phân biệt đối xử. 

76. Do đó , tất cả các nước thành viên ASEAN phải thừa nhận và bảo 

vệ các quyền của người di trú không có giấy tờ và bảo đảm cuộc 

sống của họ . Không được trừng phạt người lao động di trú bởi vì 

họ thiếu tư cách pháp lý hoặc giấy tờ hợp lệ , và các Chính phủ phải 

chấp nhận các thủ tục để công nhận tư cách pháp lý của họ một 

cách nhanh chóng, hiệu quả và cấp giấy tờ hợp lệ cho họ. 

77. Các nước nhận lao động phải đặt ra và thực h iện (theo định kỳ) các 

chương trình để bảo đảm những người lao động di trú không có 

giấy tờ làm việc trong lãnh thổ của mình được cung cấp những cơ 

hội giải quyết những thủ tục hành chính cho phép họ trở thành 

những người có tư cách pháp lý mà không phải chịu phạt . Điều này 

phải hoàn thành thông qua việc thực hiện các chương trình hành 

chính mà người lao động di trú không có giấy tờ có thể làm theo 

mà không sợ bị phạt (tự họ đăng ký cho  mình và người trong gia 

đình) và điều chỉnh vị thế pháp lý của họ , tìm kiếm công việc hợp 

pháp hoặc chuyển đổi trạng thái làm việc đang có của họ sang việc 

làm thuê hợp pháp và có được điều kiện tiếp cận với đầy đủ  các 

loại dịch vụ sẵn có dành cho người lao động di trú theo các quy 

định trong Văn kiện khung này và các luật quốc gia . Những 

chương trình như vậy phải được công khai hoá một cách rộng rãi 

bằng cả ngôn ngữ quốc gia của nư ớc nhận lao động và những ngôn 

ngữ chủ yếu được người lao động di trú sử dụng thông qua sự tham 

gia kết hợp của đài phát thanh , truyền hình và các cơ quan báo chí 

khác. Việc sử dụng các tấm pa -nô, áp phích và những thông tin 

khác được thiết kế để đưa thông tin đến được với người lao động di 
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trú nơi họ làm việc và sinh sống
54

.
58

 

78. Tất cả các nước nhận lao động di trú phải thiết lập các đường dây 

nóng để hỗ trợ người lao động di t rú có hiệu quả , với khả năng 

nhận các cuộc điện thoại từ người lao động di trú bằng ngôn ngữ 

của chính họ , tiếng Anh và ngôn ngữ của nước chủ nhà , và bảo 

đảm rằng những đường dây nóng này được kết nối với một hệ 

thống chỉ dẫn dịch vụ . Những hệ thống này cũng phải được kết nối 

với đại diện của các nước gửi lao động tại nước nhận lao động như 

là các nhân viên Đại sứ quán , mà có thẩm quyền và trách nhiệm hỗ 

trợ người lao động di trú trong tình trạng nguy cấp. 

Chính sách chống phân biệt đối xử  

dƣới mọi hình thức với ngƣời lao động di trú 

79. Chính phủ các nước ASEAN phải loại bỏ tất cả các chính sách và 

thông lệ mang tính phân biệt đối xử với người lao động di  trú dưới 

mọi hình thức và bảo đảm rằng tất cả các lĩnh vực của pháp luật lao 

động được thực thi có hiệu quả với tất cả các thể loại người di trú 

theo nguyên tắc “đối xử quốc gia”. 

80. Do tỷ lệ người lao động di trú nữ trong các nước ASEAN ngày 

càng tăng , các quốc gia thành viên ASEAN phải đưa ra những 

chính sách rõ ràng, có tính nhạy cảm về giới trong vấn đề di trú , và 

bảo đảm rằng các thông lệ của Chính phủ đối với người di trú cũng 

phản ánh những chính sách di trú cụ thể về giới này. 

Các phƣơng thức thanh tra và thực hiện các quy định lao 

động 

                                                 
54 Việc đăng ký người lao động di trú do Chính phủ Hoàng gia Thái Lan tiến 

hành vào năm 2004 nhằm hợp pháp hóa những người lao động di trú không có 

giấy tờ hợp lệ có thể coi là một ví dụ điển hình về sự thành công của một 

chương trình như vậy.  
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81. Trong Thoả thuận Sáng kiến cấp bộ về hợp tác chống buôn bán 

người ở tiểu vùng sông Mê Kông (COMMIT) giữa nước thành viên 

ASEAN
5559

và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có 

quy định rằng các Chính phủ sẽ : “áp dụng các quy định pháp luật 

quốc gia để bảo vệ các quyền của tất cả người lao động trên cơ sở 

các nguyên tắc không  phân biệt đối xử và bình đẳng” . Tất cả các 

nước thành viên ASEAN phải bảo đảm rằng những cơ chế thanh 

tra lao động của họ có đủ nhân viên và kinh phí để thực hiện có 

hiệu quả các quy định của luật lao động có liên quan đến người lao 

động di trú , với sự tập trung chủ yếu vào việc duy trì kiểm soát và 

thực thi các luật liên quan đến điều kiện làm việc . Cần có sự sắp 

xếp, bố trí đặc biệt bởi các thanh tra viên để cung cấp thông tin 

công khai về luật lao động và các chính sách giám sát di trú bằng 

những ngôn ngữ của người lao động di trú , và để phát triển khả 

năng ngôn ngữ /dịch trong hoạt động điều tra những vi phạm pháp 

luật mà có thể bao gồm lấy lời khai của người lao động di trú
56

.
60

 

Cơ hội tiếp cận các cơ chế pháp lý và tƣ pháp 

82. Chính phủ các nước thành viên ASEAN phải bảo đảm rằng có 

một hệ thống trợ giúp pháp lý hiệu quả mà chỉ rõ các biện pháp 

cần được thực hiện để hỗ trợ người lao động di trú khi họ khiếu 

nại, tối cao vì đối xử thô bạo hay bị vi phạm các quyền .  

83. Nói một cách cụ thể , các nhân viên của hệ thống trợ giúp pháp lý 

                                                 
55 Cambodia, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam. 

56 Để thực hiện quy định này, ACMW phải khảo sát những nhu cầu kỹ thuật 

của các Chính phủ ASEAN nhằm thúc đẩy công tác thanh tra lao động tốt hơn 

và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo với những thanh tra viên lao động cùng 

những quan chức khác mà có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thanh tra lao 

động. Báo cáo khảo sát và đánh giá cần được sử dụng như là nền tảng cho một 

đề xuất của ASEAN gửi ILO về hỗ trợ kỹ thuật cho khu vực này mà đã được 

nêu trong Thỏa thuận Hợp tác giữa Ban Thư ký ASEAN và Văn phòng ILO. 
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phải luôn sẵn sàng và có thể tiếp cận được với ngườ i lao động di 

trú trong cộng đồng nơi họ sống và làm việc ; có thể chuyển và tiếp 

nhận thông tin từ người lao động di trú bằng chính ngôn ngữ của 

họ; Phải đứng đại diện cho người lao động di trú tại toà án ; Và 

được có  thẩm quyền dàn xếp thoả thuận giữa bên nguyên đơn là 

người lao động di trú bị hại với bị đơn theo những ưu tiên rõ rệt 

cho nguyên đơn . Các nước ASEAN phải nhất trí với nguyên tắc là 

các nguyên đơn tiềm năng dù có hay không có  tài liệu chứng minh 

đều phải được bảo vệ quyền nhận được sự trợ giúp pháp lý để tập 

hợp một vụ kiện pháp lý tìm kiếm công lý (và theo đuổi vụ kiện mà 

không bị đe doạ hoặc sợ quấy rối tình dục , bị bắt giữ hoặc b ị trục 

xuất), và quyền kiến nghị toà án để tìm kiếm sự bồi thường pháp 

lý. Người lao động di trú liên quan đến vụ kiện pháp lý phải được 

phép tìm kiếm và chấp nhận việc làm thuê có ích trong quá trình 

diễn ra vụ kiện. 

84. Chính phủ của các nước nhận lao động trong ASEAN phải bảo 

đảm rằng chất lượng thông tin công khai về việc tiếp cận hệ th ống 

pháp lý và công lý đối với người lao động di trú được phân bố rộng 

rãi bằng các ngôn ngữ mà  người lao động di trú có thể hiểu được 

và sẽ công khai hoá rộng rãi việc các cơ chế hiện hành tiếp nhận 

khiếu nại, tố cáo từ những người lao động di trú (như là các đường 

dây nóng qua điện thoại , các hộp thư , các văn phòng trợ giúp pháp 

lý, các cơ quan của Đại sứ quán ...). Nội dung thông tin được cung 

cấp và những phương pháp cung cấp thông tin phải được tính đến 

sự nhạy cảm về giới và về văn hóa. Cần phối hợp với các tổ chức 

công đoàn, các tổ chức dựa trên cộng đồng hay địa phương, các tổ 

chức phi chính phủ mà đang hỗ trợ nâng cao nhận thức cho các tổ 

chức và người đứng đầu các nhóm người lao động di trú để triển 

khai những nỗ lực cung cấp thông tin như vậy, nhằm bảo đảm rằng 

thông tin được các cộng đồng người lao động di trú chấp nhận một 

cách hiệu quả. 
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85. Tính đến tình trạng không được bảo vệ , dễ bị tổn thương của người 

lao động di trú trước sự trả thù của người chủ lao động , người môi 

giới và các nhóm tội phạm , cần thiết lập cá c cơ chế bảo vệ người 

làm chứng/nạn nhân ở tất cả các nước ASEAN , trong đó đề cập cụ 

thể đến việc đối xử với người lao động di trú trong những loại vụ 

việc mà họ là nguyên đơn , nạn nhân hay là người làm chứng cần 

được bảo vệ . Trong những vụ kiện liên quan đến lao động di trú 

nữ, cơ chế này cần được bảo đảm rằng phải có các viên chức nữ đã 

qua tập huấn tham gia bảo vệ nhân chứng. 

86. Trong những vụ kiện liên quan đến buôn bán người , các nướ c 

ASEAN phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ nạn nhân 

(quy định trong Thỏa thuận COMMIT và trong các Hướng dẫn và 

Nguyên tắc Khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về các quyền con 

người và buôn bán người).  

Các chính sách và quy trình che giấu, bắt giữ, giam giữ và 

trục xuất 

87. Khuyến nghị trong Tuyên bố B ang Cok về di trú không hợp lệ 

được 10 nước ASEAN ký kết năm 1999 nêu rõ : “…người di trú 

không hợp lệ phải được đối xử một cách nhân đạo , bao gồm việc 

được cung cấp các dịch vụ y tế và các dịch vụ khác , mặc dù những 

trường hợp này vẫn được giải quyết theo pháp luật . Nên tránh các 

đối xử không công bằng với họ...”. 

88. Theo Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là buôn 

bán phụ nữ, trẻ em được thông qua bởi các lãnh đạo ASEAN tại 

Viên Chăn năm 2004, những lao động di trú không có giấy tờ bị 

các cơ quan có thẩm quyền phát hiện trong điều kiện công việc bị 

bóc lột mức độ cao phải được  che chở để xác định xem liệu họ có 

phải là nạn nhân của buôn bán người hay không , phù hợp các quy 

định của Văn kiện khung và của pháp luật các quốc gia về chống 
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buôn bán người . Những người được xác định là nạn nhân của n ạn 

buôn bán người phải được bảo vệ đặc biệt theo các chính sách và 

pháp luật chống buôn bán người , và việc quản lý từng trường hợp 

này cần được có sự phối hợp với đại diện của Chính phủ nước gửi 

lao động . Các thoả thuận song phương và /hoặc đa phương về các 

chính sách và thủ tục để hỗ trợ việc hồi hương và tái hoà nhập sẽ 

điều chỉnh việc hồi hương những nạn nhân bị buôn bán. 

89. Các nước thành viên ASEAN phải chấm dứt ngay tất cả  các quy 

định trong đó giao thẩm quyền thực thi pháp luật với người lao 

động di trú và gia đình họ cho những người mà không phải là nhân 

viên thi hành pháp luật của Chính phủ . Việc bắt và giam giữ người 

lao động di trú khôn g có giấy tờ sẽ chỉ được thực hiện bởi những 

viên chức chính phủ với một lệnh/sự uỷ quyền hợp pháp để thực thi 

pháp luật và tuân theo một lệnh bắt giữ . Những người được tuyển 

làm nghĩa vụ quân sự hoặc những người ph ụ tá dân sự không có 

quyền bắt giữ hoặc cản trở người lao động di trú. 

90. Nhằm phòng ngừa khả năng người lao động di trú bị trục xuất trái 

pháp luật hoặc cưỡng bức, cần phải cấm các công ty tư nhân hoặc 

các cá nhân tham gia vào việc cung cấp dịch vụ giam giữ và trục 

xuất. Quan chức của các nước nhận lao động làm việc ở các cửa 

khẩu phải được tập huấn để có những kiến thức cần thiết nhằm chủ 

động phát hiện và can thiệp những trường hợp trục xuất không tự 

nguyện người lao động di trú, cần bảo đảm có sẵn dịch vụ phiên 

dịch để cho phép các quan chức đó điều tra những trường hợp nghi 

ngờ là trục xuất cưỡng bức/không tự nguyện. 

91. Bất kỳ hành động nào tạm giữ, giam giữ hay trục xuất người lao 

động di trú đều phải đúng pháp luật, theo cách thức an toàn và tôn 

trọng nhân phẩm trong điều kiện nhân đạo. Các Chính phủ phải 

ngăn chặn việc đẩy người lao động di trú qua lại giữa hai biên giới, 
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từ nước này sang nước khác khiến cho họ không thể tiếp cận với sự 

bảo vệ của các nhà chức trách nước họ, hoặc để tiếp cận với sự bảo 

vệ quốc tế. 

92. Những hình phạt áp dụng với việc sinh sống bất hợp lệ hay không 

có giấy tờ trên lãnh thổ nước mình của các quốc gia thành viên 

ASEAN phải có tính cân bằng. Những vi phạm pháp luật và thủ tục 

hành chính không được coi là tội phạm. Những quy định pháp luật 

mà cho phép đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục người lao 

động di trú phải được sửa đổi, xóa bỏ một cách thực sự, phù hợp 

với việc tư vấn lẫn nhau trong một thời hạn xác định giữa nước gửi 

và nước nhận lao động mà do Ủy ban ASEAN về người lao động 

di trú thực hiện. 

Tín ngƣỡng và phong tục văn hóa - xã hội của ngƣời di trú 

93. Các nước nhận lao động phải cố gắng đáp ứng quyền thực hành tín 

ngưỡng tôn giáo , văn hóa , xã hội của người lao động di trú và sẽ 

không áp đặt những hạn chế hoặc những trở ngại khác đối với việc 

thực hành các tôn giáo , tín ngưỡng đó . Việc thực hành này phải 

tuân theo Hiến chương ASEAN , trong đó quy định tại Điều 2(2)(1) 

rằng một trong những nguyên tắc chủ yếu của của văn kiện là 

“...tôn trọng tôn giáo , ngôn ngữ và văn hóa khác nhau của nhân 

dân ASEAN, trong khi vẫn nhấn mạnh đến những giá trị chung trên 

tinh thần thống nhất trong đa dạng”. 

94. Trẻ em phải được bảo đảm quyền đượ c thực hành những tín 

ngưỡng văn hóa xã hội của dân tộc mình , phù hợp với quy định 

trong Điều 31 Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em , 

trong đó quy định : “Các nước thành viên thừa nhận quyền của trẻ 

em được nghỉ ngơi và không phải làm việc , quyền tham gia các 

hoạt động vui chơi , sáng tạo phù hợp với lứa tuổi và tham gia một 

cách tự do vào đời sống văn hóa và nghệ thuật”. 
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95. Trong những trường hợp phát hiện có căn cứ cho rằn g những giá 

trị đạo đức , văn hóa dân tộc của người lao động di trú bị vi phạm 

đáng kể , Chính phủ nước nhận lao động phải đề xướng các cuộc 

bàn bạc , thảo luận với các nhân viên của Chính phủ nước gửi lao 

động, cơ quan đạ i diện của người lao động di trú , đại diện xã hội 

dân sự của nước nhận lao động để giải quyết vấn đề . Các cuộc 

thảo luận cần tập trung vào việc làm trung gian hòa giải tích cực 

cho những tranh chấp và tìm ra những giả i pháp phù hợp để tăng 

cường hiểu biết lẫn nhau . 

96. Các nước nhận lao động phải cử những viên chức trong những cơ 

quan cấp bộ làm việc trực tiếp về những vấn đề liên quan đến 

người lao động di trú và phải tập huấn và xây dự ng năng lực phù 

hợp cho những viên chức này , nhằm bảo đảm rằng những viên 

chức đó có kiến thức hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ của người 

lao động di trú. 

Việc sở hữu những phƣơng tiện thông tin và đi lại của ngƣời 

lao động di trú 

97. Quyền của người lao động di trú được sở hữu những phương tiện 

thông tin cá nhân cần phải được tôn trọng. Người lao động di trú và 

gia đình họ phải có quyền được mua và sử dụng điện thoại di động 

mà không chịu sự hạn chế nào của nhà chức trách. Người lao động 

di trú đăng ký thi bằng lái xe ở nước nhận lao động phải có quyền 

được mua, đăng ký xe và sử dụng phương tiện đi lại, chẳng hạn 

như mô tô, mà không phải chịu hạn chế nào bất hợp lý hay có tính 

phân biệt đối xử dựa trên vị thế hay quốc tịch. Tính đến thực tế là 

các khoảng cách địa lý từ nơi tạm trú đến nơi làm việc cần phải có 

phương tiện cá nhân, quyền được đăng ký và nhận bằng lái xe của 

người lao động di trú không bị hạn chế một cách vô cớ. 
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CÁC NGHĨA VỤ CỦA NƢỚC GỬI LAO ĐỘNG  

Bảo đảm quyền đƣợc có việc làm tử tế và phát triển 

98. Các Chính phủ phải thừa nhận nghĩa vụ của họ bảo đảm quyền 

được phát triển, bao gồm việc cung cấp việc làm tử tế cho công dân 

của họ ở nước mình. Các Chính phủ cũng phải khẳng định nguyên 

tắc là quyết định di trú cần là tự nguyện và tự chọn nơi làm việc 

chứ không phải xuất phát từ nguyên nhân duy nhất là sự thúc ép về 

kinh tế. Các Chính phủ phải tự cam kết đầy đủ với những mục tiêu 

phát triển về nhân lực và nhân đạo ở nước mình, và với việc bảo vệ 

và thúc đẩy hiệu quả các quyền và hạnh phúc của mọi người dân 

mà quyết định di trú lao động. 

Đào tạo trƣớc khi đi và các cơ chế cho ngƣời lao động di trú 

99. Pháp luật phải quy định có các chương trình tập huấn cho người 

chuẩn bị đi lao động xuất khẩu trước khi họ ra nướ c ngoài làm 

việc. Việc tập huấn này phải miễn phí với người lao động và nội 

dung phải bao gồm những thông tin về các quyền của con người , 

luật lao động và các quy định của nước nhận lao động , các cơ chế 

khiếu nại, tố cáo và tiếp cận tư pháp cho người lao động di trú , nội 

dung của các hợp đồng lao động , tập tục văn hóa và các thực tiễn 

sinh sống/làm việc ở nước họ sẽ đến làm việc , và các phương thức 

“di trú an toàn” . Chương trình tập  huấn phải mang tính nhạy cảm 

về giới, nhằm phản ánh tình trạng tỷ lệ nữ giới ngày càng cao trong 

số người lao động di trú ở khu vực. 

100. Các Chính phủ phải bảo đảm rằng tập huấn trước khi đi phải bao 

gồm huấn luyện những kỹ năng một cách hiệu quả, kịp thời, không 

có sự trì hoãn vô lý, và các kỹ năng phải thiết thực với công việc 

mà người lao động di trú sẽ phải làm ở nước nhận lao động. Trong 

thời gian tham gia tập huấn trước khi đi, người lao động phải được 
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bảo đảm các điều kiện ăn, ở, vệ sinh. Nếu các chương trình tập 

huấn ở nước gốc bao gồm việc thực hành nghề nghiệp thì người lao 

động phải được trả thù lao theo kết quả công việc đã làm phù hợp 

với pháp luật lao động. Trong mọi hoàn cảnh, các trung tâm tập 

huấn trước khi đi cũng không được nhốt hay hạn chế quyền tự do đi 

lại của người lao động trong thời gian tập huấn. 

101. Các nội dung tập huấn cụ thể cần được xây dựng có sự bàn bạc 

với những người dự định đi lao động di trú và các tổ chức của họ , 

cũng như với các tổ chức trợ giúp người lao động di trú , các tổ 

chức phi chính phủ và các tổ chức công đoàn và những chủ thể có 

liên quan khác.  

102. Các Chính phủ phải huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội 

dân sự, công đoàn, mạng lưới của những người lao động di trú đã 

hồi hương , các nhóm và lãnh đạo cộng đồng , các tổ chức xã hội 

và tôn giáo vào hoạt động tập huấn và phổ biến các thông tin cho 

người chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài.  

103. Nếu có thể, các chương trình giáo dục này nên dựa vào cộng đồng 

và nhấn mạnh nhận thức trong suốt quá trình đưa ra quyết định . 

Các Chính phủ cũng phải thúc đẩy các chiến dịch truyền thông 

trong nước , cung cấp những thông điệp rõ  ràng về sự quan trọng 

của di trú an toàn và đưa ra những thông tin trong trường hợp 

người sẽ đi lao động có thể thu nhận thêm những thông tin bổ 

sung. 

104. Việc hợp tác cần tiến hành thường xuyên giữa các Chính phủ 

nước gửi lao đ ộng đi xuất khẩu và các Chính phủ nước nhận lao 

động trong ASEAN để thực hiện những đánh giá nhu cầu tập 

huấn của người đã, đang và sẽ là lao động di trú , từ đó hỗ trợ việc 

xây dựng các chương trình tập huấn trước khi đi sao cho thiết 

thực và gắn với những nhu cầu của người lao động . Những đánh 
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giá này cũng cần mang tính nhạy cảm về giới. 

105. Tính đến thực tế đưa một số lượng đáng kể thanh niên đi xuất 

khẩu lao động , các Chính phủ nước gửi lao động phải xây dựng 

các chương trình “di trú lao động an toàn” và phối kết hợp với tất 

cả các nội dung chương trình giảng dạy áp dụng trong các trường 

trung học phổ thông và trường đại học công lập của quốc gia. 

Việc tập huấn hƣớng nghiệp và xây dựng năng lực 

106. Các Chính phủ phải thiết lập chương trình xây dựng năng lực toàn 

diện cho những người dự định đi lao động di trú , tập trung vào 

việc xây dựng các kỹ năng và năng lực nghề nghiệp để h ọ có thể 

thành công ở chính đất nước của họ và ở những đất nước khác mà 

họ quyết định đến làm việc.  

107. Các Chính phủ nước nhận lao động phải cung cấp những hỗ trợ 

về kỹ thuật, thông tin và tài chính cho các chương trì nh phát triển 

kỹ năng nghề nghiệp được Chính phủ nước gửi lao động và các 

cơ sở nghiên cứu quốc gia khác (các trường đại học, các cơ sở đào 

tạo nghề, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự ) 

đề ra , từ đó sẽ giúp cho việc thu hẹp khoảng cách về năng 

lực/phát triển nguồn nhân lực đang có trong các nước ASEAN.  

Các cơ chế và quy định hiệu quả  

về việc đi làm việc ở nƣớc ngoài và trở về nƣớc 

108. Chính phủ của các nước gửi lao động phải đề ra những chính sách 

và phương thức hiệu quả đối với việc đi và trở về của người lao 

động di trú trên cơ sở (và rút ra từ ) những kinh nghiệm thực tế 

của người lao động di trú . Các nguyên tắc chủ yếu làm cơ sở cho 

các cơ chế này là
57

:
61

người lao động di trú không phải trả các loại 

                                                 
57 Khuyến nghị rằng người lao động di trú sẽ không phải trả phí tuyển dụng 
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phí quá cao cho việc thu xếp việc làm ở nước ngoài , xây dựng 

những tiến trình kết hợp các thủ tục (các trung tâm một cửa về thủ 

tục) để giảm thiểu tín h kém hiệu quả , quan liêu và tạo cơ hội cho 

các hoạt động hỗ trợ , kiểm định hợp đồng , phòng chống tham 

nhũng, cấp giấy phép cho các cơ quan trung gian tuyển mộ người 

lao động và giám sát hoạt động của các cơ quan này một cách 

nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật. Các Chính phủ phải cấm những cơ quan tuyển dụng lao động 

áp dụng tiền đặt cọc hoặc ký quỹ “an toàn” hoặc những khoản đặt 

cọc, ký quỹ tương tự mà qua đó buộc người lao động di trú phải 

phụ thuộc vào người sử dụng lao động ở nước nhận lao động. 

109. Chính phủ các nước gửi lao động phải xác lập và công khai những 

loại phí cố định và hợp lý trong việc cấp hộ chiếu và tiến hành tất 

cả các biện pháp thích hợ p để bảo đảm rằng những cá nhân và cơ 

quan trung gian không lấy phí quá đắt đối với việc cấp hộ chiếu 

cho những người dự định đi xuất khẩu lao động . Chính phủ các 

nước gửi lao động phải tính toán mở những văn phòng xét  cấp hộ 

chiếu ở những tỉnh , thành phố lớn để giảm gánh nặng cho công 

dân của mình trong việc xin cấp hộ chiếu.  

110. Các Chính phủ ASEAN phải xây dựng một cơ sở dữ liệu tổng thể 

để lưu giữ những dữ liệu chính xác về những công dân của mình 

làm việc ở nước ngoài . Mục đích của việc này là để các Chính 

phủ có những nguồn thông tin chính xác và cập nhật nhất về tình 

trạng di trú lao động từ đó đưa ra những chính sách thích hợp và 

cung cấp những dịch vụ hiệu quả cho người lao động nước mình 

đang làm việc ở nước ngoài . Tốt nhất là cơ sở dữ liệu đó được 

quản lý bởi các Bộ Lao động , và có các thủ tục để bảo đảm là các 

Đại sứ quán của mình ở nước ngoài và những cơ quan Chính phủ 

                                                                                                       
với mức cao hơn thu nhập một tháng họ nhận được ở nước tiếp nhận lao động.  
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khác hỗ trợ người lao động d i trú có thể truy cập cơ sở dữ liệu 

này. Mỗi Chính phủ cần bảo đảm sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật 

để thuê các nhân viên quản lý cơ sở dữ liệu đó . Cần thiết lập các 

thủ tục rõ ràng đối với việc sử dụng có trách nhiệm những thông 

tin đó, trong đó có một những thông tin cá nhân (như là thông tin 

về sức khoẻ) của người lao động di trú phải được bảo mật . Những 

thông tin về việc người lao động di trú kêu gọi sự bảo vệ quốc tế 

cũng phải được tôn trọng và bảo mật.  

111. Cần ưu tiên có sự tham gia của những người dự định đi xuất khẩu 

lao động, của người lao động đã trở về nước và gia đình họ trong 

việc hoạch định chính sách về di trú an toàn để bảo đảm rằng 

những chính sách này phải ánh và  dựa trên cơ sở những bài học 

kinh nghiệm thực tế được rút ra từ chính những người lao động di 

trú như họ . Vì vậy, Chính phủ các nước cần cải thiện và mở rộng 

các cơ chế, quá trình để bảo đảm sự có mặt và sự tham gia thực sự 

của người lao động di trú trong việc điều hành , quản lý của các cơ 

quan Nhà nước chủ yếu làm việc với người lao động di trú , thông 

qua việc sử dụng những ban tư vấn hoặc những cơ chế khác để 

thể chế hóa những  ý kiến tham khảo với người di trú , sự minh 

bạch trong hoạt động và sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức xã 

hội dân sự. 

112. Chính phủ các nước ASEAN phải xem xét nghiêm túc việc thiết 

lập một “trung tâm dịch vụ một cửa” ở các cấp, cả ở quận, huyện 

và quốc gia, đặt dưới sự điều hành của một nhóm công chức từ tất 

cả các bộ có liên quan , giải quyết tất cả những đơn và mẫu biểu 

theo yêu cầu cần thiết cho một người lao động đi xuất khẩu . Cần 

cung cấp đầy đủ nguồn tài chính và nhân lực chuyên môn cho các 

cơ quan Chính phủ có liên quan để có thể tạo ra một mô hình mẫu 

“trung tâm dịch vụ một cửa” , từ đó làm cho các chi phí thủ tục ở 

mức độ hợp lý, có thể chịu đựng được với người lao động. 
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113. Chính phủ các nước gửi lao động phải đặt ra (trên cơ sở có sự tư 

vấn với đại diện của các gia đình người lao động di trú ở nước gửi 

lao động) một tập hợp những dịch vụ toàn diện về ch ăm sóc sức 

khỏe và y tế toàn diện , an sinh xã hội và các dịch vụ hỗ trợ khác 

cho những gia đình này để làm giảm , tháo gỡ những khó khăn mà 

họ gặp phải do tình trạng tách biệt trong gia đình. 

114. Mỗi Chính phủ các nước AS EAN cần yêu cầu các cơ quan tuyển 

dụng lao động nước mình cung cấp bản sao hợp đồng lao động của 

từng người lao động cho Bộ Lao động để kiểm tra trước khi người 

lao động ra nước ngoài làm việc. Tất cả các hợp đồng phải tuân thủ 

tuyệt đối luật pháp của cả nước gửi lẫn nước nhận lao động , và ít 

nhất một bản phải được viết bằng ngôn ngữ mà người lao động di 

trú có thể hiểu được. 

115. Chính phủ các nước gửi lao động không được áp đặt các h ình 

phạt dưới bất kỳ hình thức nào với những người lao động di trú 

trước đó ra đi theo những kênh không hợp lệ và nay trở về nước , 

và phải ban hành những quy định phù hợp cũng như tiến hành các 

biện pháp tức thời để bảo  đảm rằng tất cả các công chức ở cấp 

tỉnh, huyện và địa phương phải tuân thủ những yêu cầu này. 

Việc giám sát và quản lý  

những cơ quan tuyển dụng lao động và ngƣời môi giới 

116. Chính phủ các nước ASEAN phải bảo đảm rằng tất cả các công ty 

tuyển dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ của mình phải có giấy 

phép hoạt động và phải ban hành những quy định yêu cầu những 

công ty này phải ký quỹ một khoản tiền đáng kể cho Chính phủ và 

những khoản ký quỹ này sẽ bị thu giữ nếu công ty tuyển dụng lao 

động bị phát hiện lừa dối , lừa gạt những người có dự định đi xuất 
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khẩu lao động
58

.
62

Các tổ chức xã hội dân sự, các hiệp hội của người 

lao động di trú hồi hương cần phải có  đại diện trong các cơ quan 

giám sát do Chính phủ lập ra để bảo đảm việc giám sát và quản lý 

những cơ quan tuyển dụng và môi giới lao động được công bằng , 

minh bạch. Các công ty tuyển dụng lao động hàng năm phải công 

khai hóa các báo cáo kiểm toán tài chính của mình , công bố tất cả 

các vấn đề như doanh thu , lỗ, lãi, cân đối tài chính , kể cả những 

hợp đồng đã ký với người lao động đang làm việc ở nước ngoài, và 

cung cấp thông tin về tì nh hình tài sản hiện có của công ty . Các 

công ty này sẽ phải đối mặt với các chế tài dân sự hoặc hình sự nếu 

báo cáo sai lệch. 

117. Chính phủ các nước ASEAN phải nêu rõ trong các quy định pháp 

luật nước mình về quản lý và  giám sát các đại lý tuyển dụng lao 

động rằng các cơ quan này phải có trách nhiệm pháp lý liên đới 

với những người sử dụng lao động ở nước nhận lao động và có 

thể phải có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại , tố cáo nào 

đòi bồi thường do người lao động di trú đưa ra , xuất phát từ việc 

vi phạm hợp động lao động hoặc những vi phạm khác liên quan 

đến các quyền của người lao động di trú
59

.
63

 

                                                 
58 Trong những trường hợp mà có sự lừa đảo trong việc buộc người lao động 

di trú phải ký quỹ với các công ty tuyển dụng, phải buộc các công ty đó trả lại 

số tiền lừa đảo cho người lao động di trú.  

59 Đạo luật số 8042 của Philippin (Luật về lao động di trú và lao động ở nước 

ngoài của Philippin năm 1995), mục 10, quy định: "…nghĩa vụ pháp lý của cơ 

quan tuyển dụng/sắp xếp lao động với bất kỳ và tất cả khiếu nại nào theo mục này đều 

là trách nhiệm liên đới và riêng biệt. Quy định này phải được nêu rõ trong hợp đồng 

lao động nước ngoài và phải được coi là một điều kiện tiền đề cho việc ký kết hợp đồng 

đó. Việc ký quỹ với các cơ quan tuyển dụng/sắp xếp lao động phải được quy định trong 

pháp luật và phải được sử dụng để bảo lãnh cho tất cả những khiếu nại hay thiệt hại 

mà có thể bị quy cho người lao động. Nếu cơ quan tuyển dụng/sắp xếp lao động là một 

pháp nhân, cơ quan đó phải có trách nhiệm liên đới với đối tác của mình trong việc giải 

quyết những khiếu nại và thiệt hại đã nêu”.  
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118. Các công ty tuyển dụng lao động cũng sẽ  phải chứng minh khả 

năng đáng tin cậy trong việc đưa người lao động đến nơi làm việc 

ở nước ngoài một cách an toàn . Các công ty sẽ phải cử một đại 

diện đi kèm với người lao động di trú của công ty trong chuyến đi 

để bảo đả m họ đến nơi an toàn , đồng thời để kiểm tra việc thực 

hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng của người sử 

dụng lao động/các đại diện của người lao động di trú ở nước nhận 

lao động. Tốt nhất là các công ty mà gửi một số lượng lớn người 

lao động ra nước ngoài làm việc tới một nước nhất định phải thiết 

lập một văn phòng hay chỉ định một đại diện thường trực ở quốc 

gia nhận lao động nhằm xử lý những vụ việc phát sinh với người 

lao động trong quá trình làm việc ở đó. 

119. Các công ty tuyển dụng lao động và các hiệp hội công nghiệp của 

họ phải xây dựng và thực thi những bộ quy tắc ứng xử cụ thể và 

chi tiết , trong đó quy định việc bảo vệ các quyền của người lao 

động di trú mà họ tuyển dụn g để đưa ra nước ngoài làm việc , và 

thực hiện những hành động quản lý phù hợp , trong đó có việc 

khai trừ những công ty vi phạm các quy tắc ứng xử của hiệp hội.  

Vai trò của Đại sứ quán các nƣớc gửi lao động trong việc bảo 

vệ ngƣời lao động di trú là công dân nƣớc họ 

120. Chính phủ các nước ASEAN phải bảo đảm rằng các Đại sứ quán 

của họ ở nước ngoài được cung cấp đầy đủ các nguồn lực và nhân 

viên để đóng vai trò tiên phong trong việc bảo vệ người lao đ ộng 

ở nước ngoài . Các nhân viên ngoại giao phải được tập huấn và 

được hỗ trợ để bảo vệ quyền công dân nước mình cũng như để 

cung cấp sự trợ giúp và nơi ở tạm thời cho người lao động di trú 

nước mình khi gặp khó khăn. Cần đặt ra các thủ tục nhân đạo và 

nhạy cảm với nạn nhân để đối xử với những người lao động di trú 

phải đối mặt với những hoàn cảnh đặc biệt , ví dụ như bị lạm dụng 
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tình dục hoặc bị nhiễm HIV . Trong phạm vi tối đa có thể , các Đại 

sứ quán phải tập huấn và đào tạo sẵn các n hân viên nữ để hỗ trợ 

người lao động di trú nữ . Các quy định  về trách nhiệm và nghĩa 

vụ của những cán bộ này trong việc hỗ trợ người lao động di trú 

phải bao gồm  yêu cầu rằng họ phải phối hợp chặt chẽ với các  tổ 

chức công đoàn và các tổ chức xã hội dân sự của nước nhận lao 

động và phải thường xuyên giữ liên hệ với cộng đồng người lao 

động di trú để bảo đảm cung cấp cho người lao động di trú nước 

mình sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả khi họ gặp khó khăn.  

121. Chính phủ các nước phải xem xét việc thiết lập một hệ thống tùy 

viên lao động ở các Đại sứ quán, trong đó bao gồm đại diện của các 

tổ chức công đoàn để hỗ trợ người lao động di trú và cũng cần yêu 

cầu đại diện các cơ quan tuyển dụng lao động của nước gửi lao 

động có trách nhiệm bảo đảm người lao động mà họ tuyển dụng 

không bị lừa gạt hoặc bị lạm dụng trong công việc. Trong phạm vi 

tối đa có thể , việc tuyển dụng và bổ nhiệm các tùy viên lao động 

phải có tính cân bằng về giới, nhằm bảo đảm sự có mặt đáng kể của 

phụ nữ trong hệ thống cán bộ bảo vệ người lao động di trú. 

122. Các nhân viên Đại sứ quán phải là những đại diệ n tích cực cho lợi 

ích của tất cả người lao động di trú nước họ, bất kể vị thế của người 

lao động di trú , trước các cơ quan Chính phủ của nước nhận lao 

động, và có trách nhiệm tích cực, trước tiên với những vụ việc liên 

quan đến người lao động di trú nước mình do đại diện của các tổ 

chức xã hội dân sự và Chính phủ ở nước nhận lao động chuyển 

đến. Chính phủ các nước gửi lao động cần lập ra những quỹ cần 

thiết với sự đóng góp của cả Chính phủ và các cơ quan tuyển dụng 

lao động để hỗ trợ cấp bách cho những người lao động di trú đối 

mặt với những tình huống khó khăn ở nước nhận lao động.  

123. Tại những nước có số lượng đáng kể người lao động di trú nước 

mình đang làm việc , Chính phủ của nước gửi số lao động này 
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phải cung cấp đầy đủ các nguồn lực để thiết lập những nhà tạm 

lánh để bảo vệ người lao động di trú của nước mình rơi vào 

những hoàn cảnh khủng hoảng (đặc bi ệt là đối với phụ nữ ), và 

bảo đảm những nơi này có đủ những nhân viên có khả năng tư 

vấn thích hợp và các kỹ năng cần thiết khác . Hệ thống nhà tạm 

lánh đó cũng cần được thiết kế để cung cấp sự hỗ trợ cho những 

người lao động bị thương . Đối với công việc này , điều quan trọng 

là các Chính phủ phải quy định thẩm quyền rõ ràng , nguồn ngân 

sách đầy đủ và có các công chức hỗ trợ những nỗ lực của Đại sứ 

quán nước mình để có thể tiếp cận và bảo vệ người lao động di trú 

nước mình. 

124. Các Chính phủ cũng phải xây dựng và thực hiện các cơ chế phản 

hồi thông tin hiệu quả để giám sát và đánh giá hoạt động của các 

cơ quan Nhà nước mà có trách nhiệm với vấn đề di trú lao động, 

bao gồm các Đại sứ quán và Lãnh sự quán, cũng như phải có hành 

động can thiệp nếu hoạt động của các cơ quan này không đáp ứng 

yêu cầu. Cần xác định những phương pháp để bảo đảm sự tham 

gia của người lao động di trú (đang làm việc ở nước ngoài hay đã 

hồi hương) vào cơ chế phản hồi này. 

125. Các Chính phủ cũng phải xây dựng những cơ chế hiệu quả để 

giám sát tình trạng người lao động di trú đang làm việc ở nước 

ngoài và bảo đảm rằng những cơ chế đó cần được cập nhật 

thường xuyên . Cán bộ các Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán ở 

nước ngoài cần được cung cấp danh sách cập nhật công dân nước 

mình đang làm việc ở nước đó, bao gồm tên, thông tin cá nhân, 

địa điểm làm việc (nếu có) và địa chỉ liên hệ của người thân họ ở 

nước gốc. Những thông tin này cần được cung cấp riêng hoặc 

chung với cơ sở dữ liệu về người lao động di trú mà đã đề cập ở 

đoạn 110 ở trên. Các Chính phủ cũng phải thường xuyên cập nhật 

và cải tiến cơ sở dữ liệu (hoặc những cơ sở dữ liệu thông tin 
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tương tự) trong đó chứa đựng những thông tin về trẻ em di trú 

sinh ra ở nước nhận lao động, phù hợp với nội dung đã nêu ở các 

đoạn 68, 69 và 70 ở trên.  

126. Các nhân viên trong Đại sứ quán của nước gửi lao động phải chủ 

động quản lý tình trạng của các kiều bào nước mình đang làm 

việc ở nước nhận lao động để bảo đảm rằng người sử dụng lao 

động phải tuân thủ những điều khoản có trong thoả thuận ghi nhớ 

về gửi lao động giữa hai nước . Đại sứ quán các nước phải xây 

dựng những cơ chế để các kiều bào của mình có thể đăng ký sự có 

mặt của họ với Đại sứ quán , và phải làm việc với các cơ quan nhà 

nước của nước nhận lao động để bảo đảm rằng các cơ quan tuyển 

dụng lao động phải thông báo cho Đại sứ quán về việc đưa la o 

động sang nước đó để làm việc , như một phần trong tiến trình thủ 

tục tuyển dụng và thuê lao động mà họ phải tuân thủ . Các thông 

tin do Đại sứ quán thu thập phải được hợp nhất trong một hệ 

thống thông tin do Bộ Ngoại giao  lưu giữ và chia sẻ với những 

Bộ, ngành khác có trách nhiệm trong vấn đề người lao động di 

trú. 

Việc tái hòa nhập hiệu quả những ngƣời lao động di trú hồi 

hƣơng 

127. Chính phủ các nước ASEAN phải hỗ trợ về tài chính , chính sách 

và chính trị để hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các hiệp hội 

và liên minh của người lao động di trú hồi hương , và phải thiết 

lập các tiến trình để thúc đẩy sự tham gia của đại diện những hiệp 

hội/liên minh vào tất  cả các chính sách và chương trình liên quan 

đến người lao động di trú ở nước ngoài , và việc cung cấp các dịch 

vụ cho người lao động di trú hồi hương và gia đình họ. 

128. Chính phủ các nước phải xây dựng một khung chính sách c hặt 

chẽ về việc tái hoà nhập kinh tế – xã hội cho những người lao 

động di trú hồi hương và bảo đảm rằng các chính sách đó thực sự 
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phản ánh được những lợi ích của người lao động di trú trở về . 

Khung chính sách như vậy phải bao gồm cả những biện pháp 

nhằm ngăn ngừa sự phân biệt đối xử với những người lao động 

hồi hương vì những lý do về giới và về chuyên môn . Chính phủ 

các nước phải dành các nguồn lực xã hội , nhân lực và tài chính 

đầy đủ cho việc tái hoà  nhập có hiệu quả của những người này và 

phải thể chế hoá sự có mặt của họ và các thành viên trong gia 

đình họ trong các hội đồng hoạch định chính sách ở địa phương.  

129. Chính phủ các nước còn cần cung cấp thêm cho người lao động di 

trú hồi hương sự hỗ trợ và động viên về kinh tế , ví dụ như miễn 

giảm thuế , đơn giản hoá các thủ tục đăng ký và cơ chế quản lý , 

các quy định về hỗ trợ thị trường để giúp họ thành lập các doanh 

nghiệp kinh tế từ đó bảo đảm cuộc sống của họ . Chính phủ các 

nước cũng cần hỗ trợ các điều khoản về đào tạo /xây dựng năng 

lực phát triển cuộc sống , hiểu biết tài chính và kinh doanh cho 

người lao động di trú trở về và gia đìn h họ. Trong việc cung cấp 

các dịch vụ cho người lao động di trú trở về , Chính phủ các nước 

cần thu hút sự tham gia của những tổ chức địa phương và các tổ 

chức phi chính phủ có liên quan. 

130. Chính phủ các nước phải xem xét thự c thi các biện pháp chuẩn bị 

cho gia đình của những người dự định đi xuất khẩu lao động xử lý 

những tình huống họ sẽ phải đối mặt khi thành viên trong gia đình 

của họ làm việc ở nước ngoài và dự liệu các biện pháp hỗ  trợ xã 

hội cho họ . Có thể tiến hành các cuộc tập huấn , đào tạo về các ý 

tưởng, các giá trị và các chiến lược để phát triển gia đình (với 

những chủ đề như giải quyết những thách thức mà gia đình người 

lao động di t rú gặp phải , việc nuôi con cái một mình , thiết lập sự 

hiểu biết và cách thức để cùng giữ vững gia đình ), và các tài liệu 

truyền thông có tính sáng tạo và đổi mới để tiếp cận với giới trẻ . 

Sự quảng cáo và hỗ trợ c ho những nội dung định hướng này có 
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thể được bổ sung bởi những chiến lược dài hạn như thiết lập 

những nhóm và diễn đàn trên mạng , tham gia các tổ chức ... Có 

thể hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dựa tr ên 

cộng đồng trong các chương trình và dịch vụ nhằm tạo ra những 

cấu trúc chăm sóc cho con cái của những người lao động di trú, và 

làm giảm những tác động bất lợi của việc di trú. 

131. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên ASEAN và 

các nhà khoa học , ASEAN cần kiểm tra chặt chẽ các thủ tục , 

chính sách và hoạt động nhằm hội nhập công bằng , hiệu quả 

người lao động di trú vào lực lượng lao động của nước nhận lao 

động và nghiên cứu c ác cơ chế cho việc tái hoà nhập người lao 

động di trú khi họ trở về nước mình . Những nghiên cứu này nên 

được tiến hành công khai và cần tổ chức các toạ đàm tham vấn 

với các tổ chức xã hội dân sự ASEAN để bàn bạc , thảo luận về 

những phát hiện và đưa thêm các khuyến nghị.  

Thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến công dân  

– tƣ cách công dân, các giấy tờ đi lại và quyền trở về 

132. Tuyên bố Bang Cok về di trú không hợp lệ được 10 nước ASEAN 

ký kết đã quy định nghĩa vụ của các nước gốc phải nhận những 

người lao động di trú của mình hồi hương và nghĩa vụ của các nước 

trung chuyển và nước đến phải có sự bảo vệ và hỗ trợ những người 

này phù hợp với các quy định p háp luật của quốc gia . Tất cả các 

nước ASEAN phải thẩm định quốc tịch của những công dân nước 

mình ở nước ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả , cấp lại 

những giấy tờ tùy thân và giấy tờ đi lại cho họ nếu cần thiết với chi 

phí tối thiểu nhất có thể và bảo đảm hỗ trợ tài chính (dưới cả hình 

thức cho vay và trợ cấp) cho những người lao động di trú nghèo và 

những người là nạn nhân của nạn buôn bán người trở về. 
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NHỮNG NGHĨA VỤ CHUNG  

CỦA CÁC NƢỚC GỬI VÀ NHẬN LAO ĐỘNG  

Quản lý có hiệu quả hoạt động tuyển dụng lao động tƣ nhân, 

chú trọng đến tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính 

có thể chấp nhận đƣợc của các cơ chế tuyển dụng, đƣa ra 

những chế tài với những cơ quan và cá nhân môi giới lao 

động di trú ở cả nƣớc gửi và nhận lao động 

133. Về chính sách , các nước thành viên ASEAN cần phê chuẩn và 

đảm bảo thực thi những yếu tố bảo vệ chủ yếu sau đây trong Công 

ước 181 của ILO (về các cơ sở tuyển dụng lao động tư nhân ) như 

một phần trong cam kết của họ theo Văn kiện khung này. 

 Bảo đảm có một cơ chế chứng nhận hoặc cấp phép có hiệu quả 

đối với các công ty /đại lý tuyển dụng lao động hoạt động trên 

lãnh thổ của mình.  

 Nghiêm cấm phân biệ t đối xử trong việc tuyển dụng người lao 

động trên cơ sở chủng tộc , màu da , giới tính , tôn giáo , quan 

điểm chính trị , nguồn gốc dân tộc , lai lịch xã hội hoặc những 

hình thức phân biệt đối xử khác mà bị cấm theo pháp luật  và 

thông lệ quốc gia, ví dụ như tuổi tác và tàn tật;  

 Ngăn chặn tình trạng các cơ sở tuyển dụng lao động tư nhân thu 

các loại phí trực tiếp hoặc gián tiếp đối với người lao động.  

 Đảm bảo rằng, kể cả trong chính sách và thực tế, các đại lý/trung 

tâm tuyển dụng lao động tư nhân không được gây trở ngại hoặc 

phá hoại quyền tự do lập hội và quyền thoả ước tập thể của 

người lao động;  

 Bảo đảm sự bảo vệ thích đáng , ít nhất cũng phải tươn g ứng với 

các tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu , đối với quyền tự do hội họp và 

quyền thoả ước tập thể , mức lương tối thiểu , thời giờ và điều 

kiện làm việc , nơi ở và sức khoẻ an toàn , các lợi ích an sinh , xã 
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hội và pháp  lý, sức khoẻ sinh sản và bồi thường cho người lao 

động di trú trong các trường hợp tai nạn , bệnh tật hoặc người 

chủ lao động nợ lương.  

134. Trong mọi trường hợp , Chính phủ các nước cũng phải bảo đảm 

việc tuyển dụng người la o động di trú phải được thực hiện theo 

cách thức minh bạch , chuyên nghiệp và có trách nhiệm . Quá trình 

cấp giấy phép cho các cơ sở tuyển dụng lao động phải được quản 

lý một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt, và phải tiếp tục kiểm soát hoạt 

động của các cơ sở tuyển dụng lao động , nhanh chóng tiến hành 

tước giấy phép của những cơ sở vi phạm pháp luật hoặc bị phát 

hiện là không có chức năng hay không đủ năng lực thực hiện các 

hoạt động tuyển dụ ng một cách có hiệu quả . Thông tin về vị thế 

pháp lý của các cơ sở tuyển dụng lao động , trong đó bao gồm 

chức năng , trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ sở đó , phải 

được công khai hoá trên toàn quốc. 

135. Chính phủ các nước  cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội 

dân sự và các tổ chức công đoàn để xây dựng danh mục các hoạt 

động bóc lột bị coi là không thể chấp nhận được và phải đưa ra 

công khai, làm ô danh những cơ sở tuyển dụng la o động và người 

sử dụng lao động mà bị phát hiện có tham gia vào những hoạt 

động này hoặc có những vi phạm nghiêm trọng pháp luật lao 

động. Người chủ /người điều hành các cơ sở tuyển dụng lao động 

bị phát hiện có tham g ia vào những hoạt động này phải bị tất cả 

các Chính phủ ASEAN nghiêm cấm tham gia vào hoạt động 

tuyển dụng lao động sau đó.  

136. Cần xây dựng một cơ sở dữ liệu liệt kê danh sách những cơ sở 

tuyển dụng lao động và người sử dụ ng lao động tham gia các cơ 

chế nêu ở các đoạn 116, 117, 118 và 119 ở trên , dưới hình thức 

một cơ chế khu vực phù hợp để bảo vệ người lao động di trú , và 

tất cả các Chính phủ phải cung cấp thông tin về những cơ sở 
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tuyển dụng la o động và người sử dụng lao động vi phạm ở quốc 

gia mình cho cơ sở dữ liệu này. 

137. Chính phủ các nước phải bảo đảm rằng các cơ sở tuyển dụng lao 

động tư nhân có một vai trò tích cực trong việc đảm bảo rằng 

người sử dụng lao động ở nước nhận lao động chấp thuận hợp 

đồng lao động ký với người lao động di trú cũng như các quy định 

của pháp luật lao động, và phải có trách nhiệm liên đới (với người 

sử dụng lao động ) trong những trường hợp người  lao động di trú 

bị lạm dụng hay có những sơ suất dẫn đến hậu quả có hại cho họ.  

138. Chính phủ các nước ASEAN, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN , 

phải điều tra các vấn đề và các vụ lạm dụng diễn ra trong hệ thống 

tuyển dụng lao động ở các nước gửi lao động và phải huy động sự 

tham gia có tính hệ thống của tất cả các chủ thể có trách nhiệm 

(người lao động di trú, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức công 

đoàn, các công chức nhà nước ở mọi cấp trung ương, tỉnh, huyện và 

địa phương, các tổ chức của người sử dụng lao động (trong đó có 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và các hiệp hội của các cơ sở tuyển 

dụng lao động) để đưa ra những giải pháp khả thi và công bằng cho 

các vấn đề như thu phí tuyển dụng quá cao , thay đổi hợp đồng lao 

động, giám sát mang tính lạm dụng , việc quản lý theo kiểu giam 

giữ người lao động , lừa gạt, buôn bán người và những lạm dụng 

khác đối với người lao động di trú.  

139. Thông qua một tiến trình cùng tham gia có sự tham gia của tất cả 

các chủ thể có trách nhiệm, ASEAN cần xây dựng và thông qua 

một Bộ quy tắc đạo đức trong đó xác lập những quy tắc về đạo 

đức và tính minh bạch cho các cơ sở tuyển dụng lao động ở các 

nước trong khu vực. Bộ quy tắc này cần được coi là những tiêu 

chuẩn trong hoạt động của các cơ sở tuyển dụng lao động, nhằm 

bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động, cũng như bảo đảm 

sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và đưa ra những kinh nghiệm 
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tốt trên thực tế. Bộ quy tắc cần được coi là bước đầu tiên trong 

tiến trình dài hơn về xây dựng một thủ tục chung để ASEAN đánh 

giá những cơ sở tuyển dụng lao động của khu vực. 

Cơ chế tuyển dụng thực hiện giữa các Chính phủ 

140. Những bài học kinh nghiệm t ốt ở ASEAN và các khu vực khác 

của thế giới chỉ ra rằng các việc thực thi có hiệu quả cơ chế song 

phương “Chính phủ - Chính phủ” , mà dựa trên những thoả thuận 

hoặc bản ghi nhớ được ký kết giữa các quốc gia có thể làm giảm 

đáng kể sự lạm dụng và lừa dối trong việc tuyển dụng , sắp xếp và 

thuê người lao động di trú . Trong bất kỳ cơ chế tuyển dụng nào 

đang được áp dụng, các Chính phủ phải nhấn mạnh vào việc thiết 

lập một cơ chế dựa trên sự quản lý tốt, và bảo gồm những yếu tố 

như có những quy định rõ ràng, các thủ tục và tiến trình minh 

bạch, sử dụng những hợp đồng lao động tiêu chuẩn, tuân thủ các 

tiêu chuẩn quốc tế, có các tiến trình ngăn chặn sự lừa đảo và các 

thủ tục để người lao động có thể khiếu nại, tố cáo. 

141. Để bổ sung cho Văn kiện khung này , các nước thành viên 

ASEAN cần đàm phán và tiến tới ký kết các thoả thuận song 

phương trong đó xác định các cơ chế tuyển dụng “Chính phủ - 

Chính phủ” , dựa trên cơ sở Văn kiện khung  này và các nguyên 

tắc, quy định trong Công ước số 181 của ILO. Do tỷ lệ phụ nữ di 

trú ngày càng tăng trong khu vực ASEAN và các yêu cầu bảo vệ 

đặc biệt đối với những đối tượng này, các thoả thuận song phương 

như vậy cần mang tính nhạy cảm về giới. 

142. Chính phủ các nước phải tích cực hành động để loại bỏ sự tham 

gia của khối tư nhân vào việc tuyển dụng người lao động di trú , 

thay thế các cơ chế tuyển dụng hiện nay của tư nhân bằng các cơ 

chế “Chính phủ - Chính phủ” (dựa trên một thoả thuận bằng văn 

bản giữa các Chính phủ). 
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143. Các cơ chế “Chính phủ - Chính phủ” phải dễ tiếp cận , dễ hiểu và 

có trách nhiệm giải trình với sự giám sát bên ngoài bởi một ủy 

ban liên kết có sự tham gia của các công chức nhà nước , đại diện 

của các tổ chức xã hội dân sự bao gồm các tổ chức phi chính phủ , 

các hiệp hội của người lao động di trú , các công đoàn và các 

chuyên gia. 

144. Như một phần của c ơ chế tuyển dụng “Chính phủ - Chính phủ”, 

Chính phủ các nước nhận lao động phải chuẩn bị các thông tin về 

các luật thông dụng , điều kiện làm việc và các kỹ năng cần thiết , 

các loại công việc , các quyền và tiêu chuẩn vă n hoá , sức khoẻ , 

giáo dục, các dịch vụ tài chính và xã hội ở nước mình để cung cấp 

cho người lao động di trú và chuyển những thông tin này tới các 

nước gửi lao động . Nước gửi lao động cần cộng tác với các tổ 

chức xã  hội dân sự để bảo đảm rằng những thông tin này được 

cung cấp cho người lao động di trú trước khi đưa họ ra nước 

ngoài làm việc. 

Xây dựng và hỗ trợ những cơ chế khiếu nại,  

tố cáo hiệu quả và các cơ chế chuyển giao ngƣời lao động di 

trú 

145. Phù hợp với Điều 8(1) và Điều 10 Công ước số 181 của ILO, các 

nước thành viên ASEAN phải xây dựng những cơ chế và thủ tục 

điều tra minh bạch và hiệu quả các đơn kiện , các tố cáo về việc bị 

lạm dụng và các hành vi lừa gạt liên quan đến hoạt động của các 

cơ sở tuyển dụng lao động tư nhân , và công nhận những đại diện 

hợp pháp của các hiệp hội của của người lao động và của người 

sử dụng lao động được có cơ hội giám sát và tham gia quá trình 

điều tra. Các quá trình điều tra cũng phải chú ý đến tính nhạy cảm 

về giới. 

146. Hơn nữa , những cơ chế này sẽ có thể đáp ứng tích cực và có thể 
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giải quyết được những trường hợp của những lao động di trú (bất 

chấp trạng thái nào) ở nước nhận lao động hoặc để quay trở lại đất 

nước ban đầu của họ , trong khi các vụ kiện pháp lý vẫn đang 

trong quá trình xử lý. 

147. Chính phủ các nước ASEAN phải ký kết những thỏa thuận về sự 

hợp tác pháp lý xuyên biên giới mà cho phép toàn bộ người lao 

động di trú tập hợp các vụ việc hình sự và dân sự chống lại những 

người sử dụng lao động đã bóc lột họ và vi phạm pháp luật . 

Người lao động di trú được cung cấp sự trợ g iúp miễn phí để tập 

hợp những vụ việc như vậy và sẽ được tự do làm việc (cho người 

sử dụng lao động khác) ở nước nhận lao động hoặc được quay trở 

lại nước ban đầu của họ trong khi các vụ việc pháp lý vẫn đang 

được xử  lý. Nếu người lao động lựa chọn việc quay trở lại đất 

nước ban đầu của mình , nước thành viên ASEAN nơi vụ kiện 

pháp lý được tập hợp sẽ cho phép người lao động di trú được 

quay trở lại khi cần thiết để tham gia vào vụ k iện pháp lý đang 

diễn ra. 

Sự di trú của lao động có kỹ năng và  

Thỏa thuận khung của ASEAN về các dịch vụ 

148. Thỏa ước Bali II thừa nhận rõ ràng , dứt khoát nhu cầu thúc đẩy 

hợp tác và các hoạt động hội nhập trong “ phát triển nguồn nhâ n 

lực và xây dựng năng lực ” và “ sự thừa nhận khả năng chuyên 

môn được đào tạo” và cam kết : “ASEAN sẽ tiếp tục những nỗ lực 

đang có để thúc đẩy tính lưu động khu vực và thừa nhận lẫn nhau 

việc ph át triển kỹ năng , năng lực và các khả năng chuyên 

nghiệp.” 

149. Hiến chương ASEAN đề ra thêm như một trong những mục đích 

chủ yếu của mình “ nhằm phát triển nguồn nhân lực thông qua sự 

hợp tác chặt chẽ hơn về giáo dục và học hỏi suốt đời , và trong 
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khoa học công nghệ phục vụ cho việc tăng cường năng lực của 

người dân ASEAN và nhằm củng cố vững chắc Cộng đồng 

ASEAN”. 

150. Văn kiện khung này sẽ bổ sung Sáng kiến cho Hội nhập ASEAN 

(IAI) và Thỏa thuận khung ASEAN về dịch vụ (AFAS). Rõ ràng là 

các nước thành viên ASEAN ở trình độ phát triển kinh tế rất khác 

nhau và sự tồn tại dai dẳng tình trạng đói nghèo ở một số nước thúc 

đẩy sự di trú vì những mục đích tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc và 

cơ hội làm kinh tế tốt hơn. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên là 

tính lưu động của lao động ngày càng trở thành một hợp phần của 

quá trình hội nhập khi các rào cản đang dần được loại bỏ để tạo 

thuận lợi cho sự di chuy ển vốn, hàng hóa, dịch vụ và công nghệ 

được tự do hơn. Nếu Văn kiện khung ASEAN được sử dụng đúng 

phương pháp, thúc đẩy những hoạt động tốt nhất trong việc việc 

quản lý di trú và bảo vệ người lao động di trú , Nhóm làm việc hy 

vọng rằng tính lưu động lao động có thể góp phần làm giảm đói 

nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Bằng việc 

cung cấp nhiều lao động cần thiết cho nền kinh tế của nước nhận 

lao động di trú và làm c ho những lao động đó kiếm được tiền gửi 

trở lại nước nhà của mình, người lao động di trú cung cấp những lợi 

ích trực tiếp hỗ trợ trong sự phát triển của cả hai nước, và làm tăng 

quyền lợi kinh tế trong các nước ASEAN. 

Chấp nhận kỹ năng và trình độ giáo dục của ngƣời lao động 

di trú 

151. Chính phủ các nước gửi và nhận lao động cần hợp tác chặt chẽ 

với Ban Thư ký ASEAN để xây dựng một cơ chế hiệu quả về 

chấp nhận kỹ năng và trình độ giáo dục của người lao động di trú, 

theo từng khối ngành nghề và ở cấp khu vực. Việc này cần bắt 

đầu bằng việc nghiên cứu tất cả những khía cạnh để xây dựng một 
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cơ chế như vậy, có sự tham vấn với Ban Thư ký ASEAN, các 

Chính phủ, các tổ chức công đoàn, tổ chức của người sử dụng lao 

động, các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực và các chuyên gia 

quốc tế. 

Phòng ngừa và trừng trị có hiệu quả hành vi buôn bán ngƣời, 

thiết lập và vận hành các hệ thống nhận diện nạn nhân buôn 

bán ngƣời và cung cấp hỗ trợ cho những nạn nhân này 

152. Dưới sự bảo trợ của cá c cơ chế trong Văn kiện khung , Chính phủ 

các nước ASEAN sẽ thành lập các đầu mối liên hệ quốc gia cụ thể 

nhằm mục đích thiết lập và duy trì liên tục việc hợp tác trong lĩnh 

vực phòng chống buôn bán người , phù hợp với mục đíc h của 

Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người , đặc biệt là phụ nữ 

và trẻ em , trong đó kêu gọi việc thành lập một “mạng lưới trung 

tâm khu vực”. 

153. Một nửa số nước thành viên ASEAN là thành viên đã ký kết Bản 

Ghi nhớ (MOU) về Sáng kiến cấp bộ trưởng về hợp tác chống nạn 

buôn bán người ở tiểu vùng sông Mê Kông (COMMIT) mà đã 

hình thành được một Khung khổ vững chắc và toàn diện cho sự 

hợp tác xuyên quốc gia giữa các nước chống lại nạn buôn bán 

người. Những yếu tố chủ yếu sau đây của Thỏa thuận COMMIT 

vốn được đánh giá là phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với 

nạn buôn bán người sẽ tiếp tục được chấp thuận bởi tất cả mười 

nước ASEAN dưới sự điều chỉnh của  Văn kiện khung này: 

 Sử dụng định nghĩa về buôn bán người có trong Nghị định thư 

về phòng ngừa, đấu tranh và trừng trị buôn bán người , đặc biệt 

là với phụ nữ và trẻ em , được bổ sung trong Công ước Liên 

Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; 

 Tăng cường hợp tác trong khu vực về vấn đề chống buôn bán 

người, đặc biệt là qua những thỏa thuận s ong phương và đa 
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phương;  

 Thúc đẩy sự hợp tác giữa các Chính phủ , các tổ chức qu ốc tế 

trong việc đấu tranh chống nạn buôn bán người;  

 Thông qua những hướng dẫn phù hợp và cung cấp việc tập 

huấn, đào tạo cho các công chức có liên quan để cho phép họ 

xác định , nhận dạng chính xác , nhanh chóng những ngườ i bị 

buôn bán và để nâng cao chất lượng quá trình điều tra , truy tố 

và xét xử;  

 Sẵn sàng cung cấp cho những người bị buôn bán những trợ 

giúp và thông tin pháp lý bằng thứ tiếng mà họ có thể hiểu 

được;  

 Thông qua và thự c thi các quy định pháp luật thích hợp chốn g 

nạn buôn bán người, tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế;  

 Phát triển sự hợp tác hiệu quả và thiết thực trong hệ thống 

pháp luật hình sự để loại bỏ sự không bị trừng phạt của  kẻ 

buôn bán người và mang lại công bằng cho các nạn nhân;  

 Đẩy mạnh hợp tác xuyên quốc gia trong việc thực thi pháp luật 

giữa 10 nước ASEAN để chống lại nạn buôn bán người thông 

qua quá trình tư pháp hình sự;  

 Cung cấp những nhân viên cần thiết và hỗ trợ ngân sách cho 

việc chống buôn bán người tương ứng với khả năng trong luật 

quốc gia và thẩm quyền thực thi;  

 Thúc đẩy các thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa 

các nước tiểu vùng sông Mê Kông để hỗ trợ lẫn nhau trong quá 

trình xét xử;  

 Tăng cương sự chia sẻ , đồng cảm hơn nữa về giới và trẻ em 

trong tất cả các phạm vi công việc liên quan đến các nạn nhân 

của buôn bán người;  
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 Bảo đảm rằng người được xác đ ịnh là nạn nhân của buôn bán 

người không bị bắt giữ bởi các cơ quan có thẩm quyền thực thi 

pháp luật;  

 Cung cấp cho tất cả những nạn nhân của nạn buôn bán người 

nơi ẩn nấp và những hỗ trợ cần thiết về chăm sóc sức khỏe , 

giáo dục, pháp lý, tâm lý-xã hội, và thể chất…  

 Thông qua các chính sách và cơ chế để bảo vệ và hỗ trợ những 

người đã từng là nạn nhân của buôn bán người; 

 Bảo đảm sự hợp tác xuyên quốc gia trong việc trở về an toà n 

của người bị buôn bán , trong đó có việc hỗ trợ để bảo đảm sự 

khỏe mạnh của họ, và;  

 Cùng làm việc với nhau để tạo thuận lợi cho việc phục hồi và 

tái hòa nhập thành công của người bị buôn bán và để ngăn việc 

họ bị buôn bán trở lại. 

154. Các Chính phủ ASEAN phải thông qua và thực thi có hiệu quả 

luật về chống buôn bán người phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 

nêu ở Nghị định thư Palermo bổ sung Công ước của Liên Hợp 

Quốc về ngăn ngừa tội phạm xuyên quốc gia. Những luật như vậy 

cần phải phù hợp với Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền và 

các Công ước về nhân quyền của Liên Hợp Quốc (Công ước về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Công ước về 

quyền trẻ em…) mà hầu hết các nước ASEAN đã là thành viên. 

Các nguyên tắc và hướng dẫn về quyền con người và buôn bán 

người của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền 

(OHCHR), mà được đề cập trong Thỏa thuận COMMIT, cũng cần 

phải được sử dụng như là một hướng dẫn cho việc xây dựng và 

sửa đổi những văn bản pháp luật quốc gia về vấn đề này. 

155. Văn kiện khung này sẽ đảm bảo rằng việc bảo vệ và tiếp cận các 

dịch vụ được cung cấp theo cách thức đầy đủ và kịp thời tới 
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những người là nạn nh ân của buôn bán người , như đã được xác 

định trong Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người đặc biệt là 

phụ nữ và trẻ em được thông qua tại Viêng Chăn – Lào ngày 

29/11/2004. Như được quy định trong Tuyên bố đó , Chính phủ 

các nước ASEAN sẽ : “…phân biệt những người là nạn nhân bị 

buôn bán và những kẻ thủ phạm , xác định nguồn gốc đất nước và 

quốc tịch của những nạn nhân này và sau đó bảo đảm rằng 

những nạn nhân này sẽ được đối xử nhân đạo và được cung cấp 

dịch vụ y tế cần thiết và các hình thức hỗ trợ khác được các nước 

nhận lao động/nhận người tương ứng cho là phù hợp , trong đó có 

việc giúp đỡ họ hồi hương về nước tương ứng ban đầu ; và sẽ ... 

tiến hành các hành động để tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và 

các quyền con người của những nạn nhân thực sự của nạn buôn 

bán người”. 

156. Người lao động di trú vừa thoát khỏi tình trạng buôn bán người 

cần được đối xử như những n ạn nhân và được tiếp cận công lý , 

trong đó có quyền được lưu trú ở nước nhận lao động cho đến hết 

thời gian tất cả các sự bồi thường vụ việc pháp lý đang tìm kiếm 

được hoàn thành. Tuy nhiên, việc bị xem là nạn nhân của hành vi 

buôn bán người trong mọi trường hợp không được làm tổn hại 

đến các quyền của cá nhân họ, mà trong đó bao gồm quyền được 

trợ giúp và cung cấp các dịch vụ một cách vô điều kiện, quyền 

được tự do đi lại, quyền bí mật đời tư, quyền không bị giam cầm 

tùy tiện. 

157. Các nước ASEAN sẽ đáp ứng yêu cầu bảo vệ đặc biệt cho trẻ em , 

phù hợp với Công ước CRC của L iên Hợp Quốc đã được 10 nước 

thành viên thông qua . Chính phủ các nước sẽ bảo đảm rằng họ 

hành động phù hợp với Điều 32 của Công ước CRC trong đó cam 

kết các nước tham gia : “... thừa nhận quyền của trẻ em được bảo 

vệ khỏi sự bóc lột kinh tế và khỏi việc thực hiện các công việc 
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nguy hiểm hoặc can thiệp vào việc giáo dục của trẻ em hoặ c có 

hại cho sức kh oẻ hoặc thể chất , sự phát triển tự nhiên , thể chất, 

tinh thần, đạo đức, xã hội của đứa trẻ ” và Điều 35, trong đó các 

nước tham gia “ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp từ 

quốc gia , song phương đến đa phương để phòng chống nạn bắt 

cóc, mua bán trẻ em vì bất cứ mục đích và dưới bất cứ hình thức 

nào”. 

Các phƣơng thức hợp tác song phƣơng và  

khu vực để bảo vệ quyền của ngƣời lao động di trú 

158. Tuyên bố Bang  Cok về vấn đề di trú bất thường quy định  các 

nước ASEAN sẽ thực hiện : “…một phân tích tổng thể về các 

nguyên nhân và hậu quả an ninh , chính trị , kinh tế , xã hội của 

tình trạng di trú bất thường ở những nước ban đầu , nước trung 

chuyển và nước đến ”, phân tích này có thể được phát triển “ để 

hiểu biết và quản lý vấn đề di trú tốt hơn ”. (Khuyến nghị 4 của 

Tuyên bố Bang  Cok) ASEAN sẽ nhìn lại khuyến nghị quan trọng 

này để thúc đẩy phương thức hợp tá c song phương và khu vực để 

bảo vệ các quyền của người lao động di trú. 

159. Các nước thành viên ASEAN phải bảo đảm rằng những thỏa 

thuận song phương đã ký kết giữa các quốc gia trong khu vực cần 

phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế và những kinh nghiệm tốt 

về chính sách và thủ tục tuyển dụng lao động, về ngăn chặn tình 

trạng tuyển dụng lao động bất hợp pháp, chống buôn người và 

bảo vệ quyền của tất cả lao động di trú bất kể vị thế của họ như 

thế nào. 

160. Các nước ASEAN sẽ tích cực hỗ tr ợ việc các tổ chức xã hội dân 

sự thành lập và điều hành những “ Văn phòng giúp đỡ người di 

trú” ở những khu vực có người lao động chuẩn bị ra nước ngoài 

làm việc, và ở những nước nhận lao động nơi mà người lao động 
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di trú sinh s ống và làm việc . Chính phủ các nước ASEAN sẽ 

thông qua các chính sách hỗ trợ sự kết hợp sự hợp tác chủ động 

với những văn phòng này , và đảm bảo sự tham gia (qua một hội 

đồng tư vấn /kiểm soát hoặc một cơ chế phù hợp khác ) của tất cả 

những người có liên quan như là các nhân viên ngoại giao , các tổ 

chức xã hội dân sự và các hiệp hội lao động di trú trong cơ chế 

này. 

Các hệ thống cơ sở ngân hàng, gửi tiền và các chƣơng trình 

tiết kiệm 

161. Tính đến tầm quan  trọng của việc gửi tiền về nước với người lao 

động di trú , ASEAN cần có một hệ thống chuyển tiền gửi dễ 

dàng, tin cậy và phí gửi thấp . Các nước thành viên ASEAN phải 

thúc đẩy thành lập một hệ thống gửi tiền như vậy , bất kể do chủ 

thể nào điều hành , ví dụ như khu vực tư nhân , các tổ chức công 

đoàn, các tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan Chính phủ. 

162. Chính phủ của các nước ASEAN sẽ không khấu trừ các loại phí 

hoặc không chuyển đổi tiền gửi của người lao động vào các dự án 

phát triển hoặc các chương trình khác . Tuy nhiên, Chính phủ cần 

có các quy định để giới hạn các loại phí phải nộp khi gửi tiền của 

người lao động, đặc biệt là những loại phí do các công t y khu vực 

tư nhân thu. 

163. Để hỗ trợ việc người lao động di trú gửi tiền và để giảm những 

hành vi trộm cắp , tội phạm tiềm ẩn nhằm vào người lao động di 

trú và gia đình họ do thiếu những hệ thống an toàn để người di 

trú giữ được khoản tài chính tiết kiệm của mình , các nước 

ASEAN nhận lao động di trú sẽ ban hành những quy định cho 

phép người lao động di trú dễ dàng mở các tài khoản tiết kiệm ở 

các ngân hàng địa phương mà chỉ yêu cầu tối thi ểu đối với 

những giấy tờ chứng nhận cá nhân . Những quy định này cho 
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phép người lao động không có giấy tờ hợp lệ cũng được mở một 

tài khoản ngân hàng . Chính phủ các nước cũng hỗ trợ tích cực 

và tạo thuận lợi cho những n ỗ lực khác của người lao động di 

trú, các tổ chức h ỗ trợ người di trú và những người có liên quan 

khác để tạo ra những lựa chọn tiết kiệm an toàn đối với người 

lao động di trú . 

Làm hài hòa pháp luật lao động của quốc gia và  

các tiêu chuẩn lao động chủ yếu của ILO 

164. Nhiều Chính phủ ASEAN đã thực hiện nhiều biện pháp quan 

trọng để làm phù hợp các quy định pháp luật lao động quốc gia 

của mình với những tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO , đặc biệt 

là những tiêu chuẩn trong Công ước mà họ đã phê chuẩn . Tuy 

nhiên, để hỗ trợ cách tiếp cận toàn diện và bao quát hơn , Chính 

phủ các nước ASEAN sẽ rà soát lại  các quy định và thông lệ lao 

động quốc gia của mình có liên qua n đến vấn đề di trú và đưa ra 

những sửa đổi để hài hòa những quy định đó với 8 Công ước chủ 

yếu của ILO . Chính phủ các nước ASEAN cũng sẽ đặt ra những 

cơ chế để thực hiện có hiệu quả những quy định mới về luật lao  

động vừa được làm phù hợp. 

165. Vì tất cả các nước ASEAN đều là thành viên của ILO nên đều có 

nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Tuyên bố ILO về các nguyên 

tắc và các quyền cơ bản trong lao động, trong đó buộc phải thừa 

nhận các tiêu chuẩn lao động chủ yếu. 

CÁC CAM KẾT CỦA ASEAN  

Các cơ chế khu vƣ̣c ASEAN 

166. ASEAN cần nghiên cứu về các vấn đề , sự cần thiết những hoạt 

động mà có thể hình thành những cơ chế khu vực để bảo vệ người 
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lao động di trú và để hỗ trợ những nỗ  lực của các quốc gia trong 

khu vực trong vấn đề này.  

167. Một trong những cơ chế mà ASEAN có thể coi như một phần của 

nỗ lực tạo ra một trang web bảo vệ khu vực là tạo ra một “Giấy 

chứng minh lao động di trú ASEAN” để bổ sung cho hộ chiếu của 

người lao động di trú , hoặc phục vụ như một giấy chứng nhận 

riêng trong những trường hợp mà người lao động di trú không có 

tư cách công dân hoặc đối mặt với những khó khăn khác trong 

việc lấy được hộ chiếu. Một kế hoạch khả thi thứ hai là tạo ra một 

“đường dây nóng ASEAN” cấp quốc gia ở mỗi nước ASEAN để 

cung cấp những thông tin /tư vấn cho những người dự định đi lao 

động nước ngoài (ở những nước nguồn – nước gửi lao động) hoặc 

những hỗ trợ khẩn cấp cho những người lao động di trú đang gặp 

khó khăn (ở những nước đến – nước nhận lao động). Có thể tạo ra 

những sắp xếp thích hợp để bảo đảm người điều hành điện thoại 

là những người trả lời đã được tậ p huấn tương tự với văn hóa và 

ngôn ngữ của người gọi, thông cảm về giới tính , có thể vừa trả lời 

các câu hỏi về các quy định pháp luật vừa kịp thời đưa ra những 

thông tin cần thiết và các dịch vụ . Nếu triển khai một “đường dây 

nóng ASEAN” sẽ phải kết hợp với các đường dây nóng cấp quốc 

gia nơi nó tồn tại ) dành cho người có dự định đi xuất  khẩu lao 

động và để chống lại nạn buôn bán người . Một kế hoạch khả thi 

khác có thể là  phát triển một hệ thống khu vực “bảo đảm y tế và 

an ninh xã hội cho người di trú” lưu động để cung cấp những gói 

dịch vụ xã hội và sức khỏe tiêu chuẩn cho người lao động di trú . 

Sự cung cấp những gói dịch vụ này có thể phải bàn bạc, nhưng nó 

cần chứa đựng những yếu tố phòng ngừa cũng như chăm sóc điều 

trị bệnh tật, có thể tiếp cận với các bệnh viện công, sức khỏe sinh 

sản và kế hoạch hóa gia đình , và những thông tin vệ sinh v à sức 

khỏe công khai. 
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168. Một yếu tố quan trọng về sự hội nhập kinh tế của ASEAN là xây 

dựng các cơ chế bảo hiểm xã hội cho người lao động di trú nhằm 

bảo đảm rằng họ sẽ không bị tước những sự bảo hiểm xã hội do 

phải làm việc trong một thời gian dài ở nước ngoài. ASEAN và 

các Chính phủ thành viên cần thực hiện những nghiên cứu, có thể 

với sự hỗ trợ của ILO, về khả năng ký kết các thỏa thuận song 

phương và đa phương về bảo hiểm xã hội cho người lao động di 

trú và gia đình họ. Nghiên cứu này cần tập trung vào cả hai khía 

cạnh là các cơ chế và nội dung của những thỏa thuận như vậy mà 

có thể được ký giữa các nước gốc và nước nhận lao động. 

169. ASEAN cần nghiên cứu về tính khả thi, vai trò tiềm tàng và các 

phương pháp vận hành của Quỹ di trú ASEAN mà có thể hỗ trợ 

cho việc thiết lập và vận hành của các cơ chế khu vực về người 

lao động di trú. Nguồn tài chính của Quỹ này đến từ sự đóng góp 

của các nước thành viên, từ các cơ quan Liên Hợp Quốc và từ các 

tổ chức liên chính phủ khác, cũng như từ các nhà tài trợ song 

phương. Nếu được thiết lập, Quỹ này cần đặt ra những mục tiêu, 

mục đích và thủ tục vận hành một cách rõ ràng, minh bạch, có 

tính giải trình, trong đó cơ chế quản lý sẽ bao gồm đại diện của cả 

các Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự, còn hoạt động sẽ chỉ 

tập trung vào những sáng kiến của ASEAN về di trú lao động. 

Cơ chế ASEAN về phƣơng thức thực tế và  

hiệu quả để giải quyết, hòa giải những khiếu nại của ngƣời di 

trú 

170. Các nước thành viên ASEAN sẽ nhất trí với một quá trình ba 

bước để nhận và giải quyết những khiếu nại do người lao động di 

trú hoặc do các tổ chức xã hội dân sự đại diện cho một cá nhân 

hoặc một nhóm hoặc những người lao động di trú tạo ra . Nên tính 

đến việc giải quyết những khiếu nại nà y theo nguyên tắc giải 
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quyết từng bước có sự giám sát. 

171. Bước đầu tiên sẽ chuyển khiếu nại cho người chuyên trách vấn đề 

này ở Đại sứ quán của nước gốc , đồng thời đến cơ quan Bộ có 

liên quan ở nước nhận lao động . Đại sứ qu án nước của n ước gốc 

sẽ tham vấn và đàm phán với cơ quan Bộ liên quan của nước nhận 

lao động và với người lao động di trú (và/hoặc tổ chức đại diện 

cho người lao động ), người sử dụng lao động và những chủ thể 

khác có liên quan . Mục đích của bước  này là làm rõ vụ việc , hòa 

giải hoặc giải quyết ngay (nếu có thể ) và đạt được một sự giải 

quyết công bằng . Nếu khiếu nại không thể giải quyết trong vòng 

30 ngày thì sẽ chuyển sang bước thứ hai . Trong trường hợp người 

lao động di trú được cơ quan Liên Hợp Quốc xác nhận là nằm 

dưới sự bảo vệ của cơ quan này thì sẽ được cấp một giấy xác 

nhận, và cơ quan Liên Hợp Quốc phải được mời tham dự vào quá 

trình giải quyết khiếu nại. 

172. Bước thứ hai sẽ là bàn bạc “Chính phủ - Chính phủ” được thực 

hiện ở những cấp độ phù hợp do các Chính phủ quyết định . Một 

đại diện Ban Thư ký ASEAN (không phải là người của một trong 

hai nước liên quan ) sẽ tham gia như một người trợ giúp vô tư . 

Quá trình giải  quyết này nhằm tìm kiếm một giải pháp công bằng 

thông qua việc hòa giải dựa trên việc xem xét những sự kiện thực 

tế có liên quan đến vụ việc . Quá trình thứ hai diễn ra trong 30 

ngày, trong những trường hợp đặc biệt có thể kéo dà i thêm 30 

ngày nữa . Nếu vẫn không đạt được giải pháp , khiếu nại sẽ được 

đưa ra giải quyết ở bước thứ ba.  

173. Trong bước thứ ba , đại diện của ASEAN sẽ xem xét lại tất cả các 

khía cạnh của vụ việc và đưa ra những phát hiện và kh uyến nghị 

trong vòng 30 ngày kể từ sau ngày cuối cùng của bước thứ hai . 

Trọng tài được lựa chọn từ danh sách những trọng tài của Ban 

Thư ký ASEAN.  
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174. Sự tham gia chủ động vào bất kỳ bước nào kể trên sẽ không ngăn 

cản người lao động  di trú và /hoặc người đại diện của họ nộp đơn 

kiện lên các cơ quan nhân quyền ở nước nhận lao động hoặc Cơ 

quan Nhân quyền ASEAN (AHRB). 

175. Tất cả các bên sẽ bảo đảm rằng không có sự trả đũa hoặc bất kỳ 

hành động nào chống lại người lao động di trú và /hoặc người đại 

diện của họ do việc nộp đơn kiện theo thủ tục này . Do số lượng 

lao động di trú nữ ngày càng tăng nên các thủ tục này cần được 

xây dựng và thực hiện với sự nhạy cảm về giới . 

Cơ quan Nhân quyền ASEAN 

176. ASEAN cần thành lập một Tiểu ban về quyền của người lao động 

di trú như một bộ phận của AHRB . Tiểu ban này sẽ hoạt động với 

sự ủy quyền của AHRB , sử dụng những quy trình và thủ tục do 

AHRB đặt ra và sẽ giám sát t ất cả các hoạt động về bảo vệ và 

thúc đẩy quyền của người lao động di trú trong khu vực. 

177. Tiểu ban về quyền của người lao động di trú phải khuyến khích sự 

tham gia của các tổ chức phi chính phủ , công đoàn và những tổ 

chức xã hộ dân sự khác trong toàn bộ những nỗ lực để hoàn thành 

nhiệm vụ của mình. 

THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH CÁC CƠ CHẾ ĐÁNH 

GIÁ VÀ  

BÁO CÁO VỀ TÌNH TRẠNG CỦA NGƢỜI LAO 
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ĐỘNG DI TRÚ  

Ở ASEAN 

Báo cáo của Tổng Thƣ ký ASEAN và  

báo cáo của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 

178. Theo Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của 

người lao động di trú, Tổng Thư ký ASEAN sẽ “đệ trình báo cáo 

hàng năm về tiến trình thực hiện Tuyên bố với Hội nghị Thượng 

đỉnh thông qua Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN .” Để có 

được báo cáo với đầy đủ thông tin và toàn diện nhất có thể , cần 

thiết lập quá trình tham gia báo cáo ở cả cấp quốc gia và khu vực 

của đại diện người sử dụng lao động , công đoàn , các tổ chức xã 

hội dân sự và các tổ chức người lao động di trú , từ đó cung cấp 

thông tin cho báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN. 

179. Báo cáo về Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền 

của người lao động di trú do T ổng Thư ký ASEAN đệ trình với 

Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN sẽ được công bố công khai 

và đăng trên trang web của ASEAN.  

180. Theo Điều 9(4)(b) Hiến chương ASEAN , mỗi Hội đồng Cộng 

đồng ASEAN phải “kết hợp công việc của các bộ phận khác nhau 

theo phạm vi của mình và về các vấn đề giao thoa với chức năng 

của những Hội đồng Cộng đồng khác”  và trong Điều 9(4)(c) “đệ 

trình báo cáo và các khuyến nghị với Hội nghị Thượng đỉnh 

ASEAN hằng năm về những v ấn đề trong phạm vi của mình ”. Hội 

đồng Cộng đồng Văn hóa  - Xã hội ASEAN (ASCCC) sẽ xây 

dựng một cơ chế thích hợp để tiếp nhận những báo cáo định kỳ ít 

nhất là hàng năm do đại diện những người sử dụng lao động , các 

tổ chức công đoàn , các tổ chức xã hội dân sự và đại diện các tổ 

chức của người lao động di trú đệ trình lên . Việc Hội đồng sẽ xem 

lại báo cáo đã đệ trình và viết báo cáo của mình sẽ được thực hiện 
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ít nhất là hàng năm , nghe công khai trong thời gian không ít hơn 

một ngày mà mở cửa đối với đại diện của tất cả các tổ chức xã hội 

dân sự ASEAN mà đã gửi báo cáo cho Hội đồng trong giai đoạn 

năm trước đó . Việc nghe công khai sẽ được tổ chức ng ẫu nhiên 

với các cuộc họp đã trong lịch trình thường xuyên của Hội đồng 

như được quy định trong Điều 9(5) của Hiến chương ASEAN.  

181. Quá trình báo cáo này sẽ theo một quy trình và kế hoạch báo cáo 

do Hội đồng Cộng đồng Văn h óa - Xã hội ASEAN xây dựng , 

hình thức và thời hạn của báo cáo được đưa ra để Hội đồng công 

khai hóa rộng rãi vào thời gian điều tiên của năm .  

Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc báo cáo  

của Chính phủ về việc thực hiện Văn kiện khung 

182. Để cung cấp thông tin và báo cáo theo trình tự của Tổng Thư ký 

ASEAN và Hội đồng Cộng đồng Văn hóa  - Xã hội ASEAN , mỗi 

nước thành viên ASEAN phải chỉ định một đầu mối quốc gia có 

trách nhiệm trong vấn đề này và  phải dự thảo báo cáo quốc gia 

theo các quy trình và trình tự báo cáo do Tổng Thư ký ASEAN 

đặt ra (đối với báo cáo của Tổng Thư ký ) và ASCCC . Trước khi 

đệ trình báo cáo quốc gia cho ASEAN , đầu mối quốc gia phải tổ 

chức một cuộ c hội thảo tham vấn hàng năm , với sự tham gia của 

các quan chức nhà nước có liên quan và đại diện của các tổ chức 

của người sử dụng lao động , các tổ chức công đoàn , các tổ chức 

xã hội dân sự , các tổ chức phụ nữ , các nhóm thanh niên, đại diện 

của những người lao động di trú có mặt ở nước đó và những 

người có liên quan khác để thảo luận về báo cáo quốc gia sẽ được 

gửi tới Ban Thư ký ASEAN và ASCCC . Đầu mối quốc gia cần 

tiếp thu những ý kiến tư vấn từ hội thảo để sửa đổi báo cáo quốc 

gia cho phù hợp trước khi gửi tới Ban Thư ký ASEAN và 

ASCCC.  
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183. Đầu mối quốc gia cũng cần tiếp nhận và xem xét , vào bất kỳ lúc 

nào, những “báo cáo về tình hình thực tế” do các tổ chức xã hội 

dân sự và các tổ chức công đoàn cung cấp cho Tổng Thư ký 

ASEAN và ASCCC . Trên cơ sở những báo cáo thực tế nhận 

được, đầu mối quốc gia cần chủ động tham gia vào việc tham vấn 

về nội dung của các báo cáo đó với các tổ chức đệ trình báo cáo.  

Vai trò của công đoàn và xã hội dân sự  

trong Ủy ban ASEAN về Ngƣời lao động Di trú 

184. Chính phủ các nước ASEAN cần chấp thuận vai trò của các tổ 

chức công đoàn và xã hội dân sự trong ASEAN được cùng làm 

việc với Nhóm hoạt động của các tổ chức xã hộ i dân sự và công 

đoàn về người lao động di trú ASEAN (TF-AMW), từ đó hưởng 

ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký ASEAN  - H.E. Sunrin Pitsuwan 

về hỗ trợ sự tham gia và liên quan nhiều hơn nữa của các tổ chức 

xã hội dân sự ASEAN vào c ác vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến 

phúc lợi của nhân dân ASEAN
60

.
64

TF-AMW cần được xem như 

là cơ chế hỗ trợ cho những nỗ lực của ACMW. TF-AMW đã 

không ngừng hoạt động để xây dựng năng lực cho các tổ chức xã 

hội và công đoàn trong khu vực để có thể đóng vai trò hiệu quả 

hơn nữa trong việc hỗ trợ những hoạt động của ACMW soạn thảo 

và thực hiện Văn kiện sắp tới của khu vực về bảo vệ và thúc đẩy 

các quyền của người lao động di trú . Bằng việc này , Chính phủ 

các nước thành viên ASEAN sẽ đạ t được một nền tảng trung tâm 

của tuyên bố ASEAN trong Kế hoạch Hành động của Cộng đồng 

Văn hóa - Xã hội ASEAN , trong đó có một trong những đặc tính 

                                                 
60 Tổng Thư ký Pitsuwan đã tuyên bố với Quỹ ASEAN ở Jakarta vào ngày 

15/01/2008: “để thuyết phục 567 triệu người dân ASEAN tham gia và ủng hộ việc 

các sáng kiến xây dựng cộng đồng chung… chúng ta cần một mạng lưới kết nối tất 

cả các bộ phận ở tất cả các nước thành viên ASEAN, mà bao gồm các nhóm chuyên 

môn, các tổ chức xã hội dân sự, các chủ thể có liên quan khác…”  
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quan trọng là “xã hội dân sự tham gia vào việc cung cấp những 

thông tin đầu vào cho các lựa chọn chính sách”. 

Vai trò của công đoàn và xã hội dân sự trong Diễn đàn Di trú 

lao động ASEAN 

185. Diễn đàn di trú lao động ASEAN cần được tổ chức hàng năm để 

cung cấp một môi trường cho việc trao đổi thông tin và quan điểm 

về các vấn đề di trú lao động giữa đại diện của các Chính phủ và 

các tổ chức xã hộ dân sự trong khu vực, bao gồm các tổ chức 

công đoàn, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức xã hội, các tổ 

chức dựa trên cộng đồng và các tổ chức của người lao động di trú. 

Tính đến vai trò xây dựng của ILO trong việc hỗ trợ Diễn đàn phù 

hợp với Thỏa thuận giữa ASEAN và ILO, ASEAN cần tiếp tục lôi 

kéo sự tham gia của ILO vào diễn đàn này. 

Các phƣơng thức phối hợp và cung cấp sự hỗ trợ cho ngƣời 

lao động di trú là công dân ASEAN rơi vào những tình huống 

xung đột hoặc khủng hoảng  

bên ngoài ASEAN 

186. Tuyên bố ASEAN cũng yêu cầu các nước thành viên : “mở rộng 

sự trợ giúp đối với những người lao động di trú của các nước 

ASEAN đang rơi vào những tình huống xung đột hoặc kh ủng 

hoảng bên ngoài ASEAN khi cần thiết và trên cơ sở khả năng và 

nguồn lực của Đại sứ quán và Cơ quan Lãnh sự của các nước 

thành viên ASEAN , dựa trên những thỏa thuận tư vấn song 

phương hoặc đa phương.” 

187. Theo Văn kiện khung nà y, một cơ chế bảo vệ các công dân 

ASEAN trong điều kiện khủng hoảng (ANC) sẽ được thiết lập với 

người đứng đầu là một công chức của Bộ Lao động của quốc gia 

đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội ASEAN , và phối hợp với một 
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quan chứ c đầu mối ở Ban Thư ký ASEAN do Tổng Thư ký 

ASEAN chỉ định. Ban Thư ký ASEAN sẽ quy định những thủ tục 

hoạt động (TOR) cho ANC, trong đó sẽ đề ra các quy định về trợ 

giúp lẫn nhau và cộng tác giữa các nước ASEAN trong trường 

hợp công dân các nước ASEAN đang rơi vào hoàn cảnh khủng 

hoảng hoặc xung đột ở các nước ngoài ASEAN . ANC sẽ hoạt 

động trên cơ sở những nguyên tắc đoàn kết và tương trợ , và khi 

có một hoặc nhiều yêu cầu , tất cả phải đáp ứng lại một cách tốt 

nhất có thể . Phạm vi hoạt động cần đề ra để ANC có thể hoạt 

động được ở bất kỳ thời điểm nào , bất cứ tình huống nào theo yêu 

cầu của một nước ASEAN chuyển tới Tổng Thư ký ASEAN . 

TOR cũng sẽ quy định những vấn đề về tài chín h và hành chính 

cần thiết cho sự hoạt động hiệu quả của ANC. 

Giải quyết tranh chấp liên quan đến Văn kiện khung 

188. Phù hợp với các Điều 22 và 25 Hiến chương ASEAN , cơ chế hòa 

giải tranh chấp sẽ được xác lập và duy trì trong phạm vi hoạt động 

của ASCCC để giải quyết những tranh ch ấp giữa các nước thành 

viên xuất hiện trong quá trình thực hiện Văn kiện khung . Nếu 

tranh chấp liên quan đến các quyền của các công dân ASEAN 

hoặc nhóm công dân là người di trú , tranh chấp này sẽ cùng được 

đưa ra các cơ quan nhân quyền ASEAN đã cơ bản được hình 

thành theo Điều 14 Hiến chương ASEAN .  

Nếu tranh chấp vẫn chưa được giải quyết sau khi đã áp dụng 

những phương thức giải quyết tranh chấp của ASCCC (và cơ 

quan Nhân quyền ASEAN nếu tranh chấp được đưa ra ), thì tranh 

chấp này sẽ được đưa ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN để ra 

quyết định cuối cùng (theo các Điều 26, 27(2) của Hiến chương 

ASEAN).  
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Hợp tác trong việc thực hiện Văn kiện khung ASEAN 

189. Tính đến thực tế là có một số giới hạn ở các cấp độ khu vực và 

quốc gia khi thực hiện tất cả các quy định trong Văn kiện khung 

này, các tổ chức xã hội dân sự trong Nhóm làm việc về người lao 

động di trú ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp hành động chung với các 

Chính phủ và những tổ chức , cá nhân có liên quan để bảo đảm 

xây dựng năng lực đầy đủ và thực hiện kịp thời , có hiệu quả Văn 

kiện khung này.  

190. ASEAN sẽ thành lập một cơ quan tư vấn, bao gồm đại diện của 

các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức công đoàn, tổ chức của 

người sử dụng lao động và đại diện của các Chính phủ mà sẽ 

đóng vai trò hàng đầu (dưới sự bảo trợ của Ban Thư ký ASEAN) 

trong việc bảo đảm thực hiện có hiệu quả những tiêu chuẩn khu 

vực được nêu trong Văn kiện khung mà được xây dựng bởi 

ACMW và thông qua bởi ASEAN.  

191. ASEAN sẽ tích cực tham gia với Nhóm làm việc về người lao 

động di trú ở ASEAN , các thành viên hợp thành trong xã hội dân 

sự và công đoàn, với tất cả những nỗ lực nhằm giám sát hiệu quả 

việc thực hiện Văn kiện khung này và bảo đảm các quy định của 

Văn kiện khung được thực thi ở cấp độ quốc gia và khu vực.  

Sự hỗ trợ của Cộng đồng quốc tế 

192. Ban Thư ký ASEAN có  nhiệm vụ hợp tác với các cơ quan có liên 

quan của Liên Hợp Quốc, các nhà tài trợ song phương và đa 

phương, và những tổ chức quốc tế khác để huy động các nguồn 

lực và sự trợ giúp kỹ thuật cần thiết để thực hiện có hiệu quả 

những quy định trong Văn kiện khung này. 
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LUẬT NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT 

NAM  

ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

THEO HỢP ĐỒNG 

Căn cứ vào Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đƣợc sửa đổi, bổ 

sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 

tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp 

thứ 10; 

CHƢƠNG I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sau đây: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 
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nước ngoài theo hợp đồng; 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy 

định tại Điều 6 của luật này; 

3. Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng; 

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây 

gọi là người lao động đi làm việc ở nước ngoài) là công dân Việt 

Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao 

động, đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này. 

2. Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa 

doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước 

ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và 

tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.  

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa 

thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người 

lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Hợp đồng cá nhân là sự thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản giữa 

người lao động với bên nước ngoài về việc người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

5. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao 
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động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên 

trong quan hệ lao động. 

6. Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là việc 

người thứ ba (sau đây gọi là người bảo lãnh) cam kết với doanh 

nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho người lao động trong trường 

hợp người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài.  

Điều 4. Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài  

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các 

nội dung sau đây: 

1. Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài; 

2. Tuyển chọn lao động; 

3. Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến 

thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài; 

4. Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở  

nước ngoài; 

5. Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài;  

6. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài; 

7. Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; 
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8. Các hoạt động khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài  

1. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi 

làm việc ở nước ngoài.  

2. Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Hỗ trợ đầu tư mở thị trường lao động mới, thị trường có thu nhập cao, 

thị trường tiếp nhận nhiều người lao động; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản 

lý, dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động. 

4. Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội 

đi làm việc ở nước ngoài. 

5. Khuyến khích đưa nhiều người lao động có trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở 

thị trường có thu nhập cao; khuyến khích đưa người lao động đi làm 

việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở 

nước ngoài. 

Điều 6. Các hình thức đi làm việc ở nước ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức 

sau đây: 

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài; 
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2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 

nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước 

ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao 

động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

4. Hợp đồng cá nhân. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài (sau đây gọi là Giấy phép) cho doanh nghiệp không đủ 

điều kiện theo quy định của luật này. 

2. Sử dụng Giấy phép của doanh nghiệp khác hoặc cho người khác sử 

dụng Giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

3. Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài cho người đã quản lý doanh nghiệp bị thu hồi Giấy 

phép hoặc người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh 

cáo trở lên do vi phạm quy định của pháp luật về người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài.  

4. Đi làm việc hoặc đưa người lao động đi làm việc ở khu vực, ngành, 

nghề và công việc bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc không 

được nước tiếp nhận người lao động cho phép. 

5. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để 

tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài. 

6. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao 

động. 
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7. Tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc khi chưa đăng 

ký hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

của luật này. 

8. Sau khi nhập cảnh không đến nơi làm việc hoặc bỏ trốn khỏi nơi 

đang làm việc theo hợp đồng. 

9. Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động.  

10.  Lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài 

trái quy định của pháp luật. 

11. Gây phiền hà, cản trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh 

nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 

trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

CHƢƠNG II 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP ĐƢA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

MỤC 1: 

DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƢA NGƢỜI 

LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 8. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.  

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải có vốn pháp 

định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động 
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dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

4. Chính phủ quy định các loại hình doanh nghiệp được hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và lộ trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép 

Doanh nghiệp có vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật 

này có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép: 

1. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;  

2. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người 

lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia 

hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có 

phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; 

4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. 

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép  

1. Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp; 

b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c. Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy 
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định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của 

Luật này. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại 

khoản 1 điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một 

trong những người có thẩm quyền sau đây: 

a. Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;  

b. Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội – nghề nghiệp;  

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

3. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản 

cho doanh nghiệp.  

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí. Mức lệ phí cấp 

Giấy phép do Chính phủ quy định. 

Điều 11. Đổi Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được đổi Giấy phép khi được cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 

Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của luật này.  

2. Hồ sơ đổi Giấy phép bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ; 

b. Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ; 

c. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại; 
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d. Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định 

tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của luật 

này. 

3. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau:  

a. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi 

Giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; quá thời 

hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi Giấy phép thì 

Giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực; 

b. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định tại khoản 2 điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp dịch 

vụ, nếu không đổi Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng 

văn bản cho doanh nghiệp. 

4. Trong thời gian từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho đến khi được đổi Giấy phép hoặc nhận được thông báo 

về việc không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

5. Trường hợp không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải chấm 

dứt việc ký kết các Hợp đồng cung ứng lao động, tuyển chọn lao 

động mới, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi 

Giấy phép.  

Sau 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được 

đổi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải chấm dứt hoạt động quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4 của luật này. 

6. Doanh nghiệp được đổi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 điều 

này phải nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí cấp Giấy phép quy định 

tại khoản 4 Điều 10 của luật này. 
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Điều 12. Cấp lại Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được cấp lại Giấy phép khi Giấy phép bị mất, 

bị cháy, bị hư hỏng. 

2. Hồ sơ cấp lại Giấy phép bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ; 

b. Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công 

an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp 

Giấy phép bị mất, bị cháy. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo 

quy định tại khoản 2 điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ.  

4. Doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép theo quy định tại khoản 1 

Điều này phải nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí cấp Giấy phép quy 

định tại khoản 4 Điều 10 của luật này. 

Điều 13. Công bố Giấy phép 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, 

doanh nghiệp phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy phép 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại 

trụ sở chính của doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, 

doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một trong các tờ 

báo viết của trung ương hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. 

Điều 14. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Doanh nghiệp dịch vụ bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi 
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làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây: 

a. Không thực hiện đúng việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ quy 

định tại Điều 22 và Điều 23 của luật này thì bị đình chỉ hoạt 

động từ ba tháng đến sáu tháng; 

b. Bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai lần trở lên trong thời hạn 

12 tháng do vi phạm quy định của luật này thì bị đình chỉ hoạt 

động sáu tháng; 

c. Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 

7 của luật này thì bị đình chỉ hoạt động từ sáu tháng đến mười 

hai tháng, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 15 của luật này. 

2. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ không được ký kết, đăng 

ký Hợp đồng cung ứng lao động và không được tuyển chọn lao 

động. 

Điều 15. Nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép  

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; 

b. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a. Không làm thủ tục đổi Giấy phép hoặc không được đổi Giấy 

phép; 

b. Không bảo đảm các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8, 

khoản 3 và khoản 4 Điều 9 của luật này hoặc không thực hiện 
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phương án tổ chức bộ máy quy định tại khoản 2 Điều 9 của luật 

này; 

c. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, mà không 

đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

d. Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 

7, thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 

Điều 27 của luật này gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và 

tinh thần đối với người lao động. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu 

hồi Giấy phép; công bố việc thu hồi Giấy phép, việc nộp lại Giấy 

phép trên một trong các tờ báo viết của trung ương hoặc báo điện 

tử trong 3 số liên tiếp; thông báo việc thu hồi Giấy phép, việc nộp 

lại Giấy phép cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

4. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 2 điều này được xem xét cấp Giấy phép sau 

hai năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, nếu 

có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và 

các điều kiện quy định tại Điều 9 của luật này. 

5. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d 

khoản 2 điều này được xem xét cấp Giấy phép sau năm năm, kể từ 

ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, nếu có đủ điều kiện 

về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8, các điều kiện quy 

định tại Điều 9 của luật này và đã thanh toán hết các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá ba chi 
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nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có đủ điều 

kiện theo quy định tại khoản 2 điều này để thực hiện một số nội 

dung trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

2. Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a. Có quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi 

nhánh; 

b. Chi nhánh phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax 

và địa chỉ giao dịch thư điện tử tại trụ sở chi nhánh; 

c. Có phân công cụ thể cán bộ, viên chức phụ trách hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Chi nhánh quy định tại khoản 1 điều này không được thực hiện các 

hoạt động sau đây: 

a. Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; 

b. Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao 

động, trừ trường hợp được doanh nghiệp ủy quyền. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, 

doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở 

chi nhánh.  

5. Chi nhánh phải báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh 

tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi 

nhánh. 

6. Chi nhánh phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp 

dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh và bản sao Giấy phép của 

doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh. 
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Điều 17. Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp đồng 

lao động 

1. Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, 

pháp luật của nước tiếp nhận người lao động và có những nội dung 

chính sau đây: 

a. Thời hạn của hợp đồng; 

b. Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài; ngành, nghề, 

công việc phải làm; 

c. Địa điểm làm việc; 

d. Điều kiện, môi trường làm việc; 

e. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

f. An toàn và bảo hộ lao động;  

g. Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); 

tiền làm thêm giờ; 

h. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; 

i. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

j. Chế độ bảo hiểm xã hội;  

k. Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại; 

l. Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc 

và ngược lại; 

m. Tiền môi giới (nếu có); 

n. Trách nhiệm của các bên khi người lao động bị chết trong thời 

gian làm việc ở nước ngoài; 

o. Giải quyết tranh chấp; 

p. Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 
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2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp 

đồng lao động phải có các nội dung cụ thể, phù hợp với nội dung 

của Hợp đồng cung ứng lao động. Các thỏa thuận về tiền môi giới, 

tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động phải được ghi trong 

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu và nội dung 

của Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị trường lao động. 

Điều 18. Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động 

1. Hợp đồng cung ứng lao động phải được đăng ký với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội.  

2. Hợp đồng cung ứng lao động có hiệu lực sau khi được Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định tại Điều 19 của luật này, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp 

thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 19. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động 

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động bao gồm: 

1. Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp 

dịch vụ; 

2. Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt; 

3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

4. Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; 

5. Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đối với từng thị trường lao động. 
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Điều 20. Tiền môi giới 

1. Tiền môi giới là khoản chi phí mà doanh nghiệp dịch vụ phải trả 

cho bên môi giới để ký kết và thực hiện Hợp đồng cung ứng lao 

động.  

Người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ 

một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội.  

2. Doanh nghiệp dịch vụ đàm phán, quyết định mức tiền môi giới 

trong mức trần quy định tại khoản 3 điều này. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài 

chính quy định mức trần tiền môi giới, việc quản lý và sử dụng tiền 

môi giới. 

Điều 21. Tiền dịch vụ 

1. Tiền dịch vụ là khoản chi phí mà người lao động phải trả cho doanh 

nghiệp dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài.  

2. Doanh nghiệp dịch vụ thoả thuận với người lao động về việc thu 

tiền dịch vụ một lần trước khi người lao động xuất cảnh hoặc thu 

nhiều lần trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài. 

3. Trong trường hợp người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời 

gian làm việc theo hợp đồng mà phải về nước trước thời hạn không 

do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả 

cho người lao động phần tiền dịch vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời 

gian còn lại của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài 

chính quy định mức trần tiền dịch vụ.  
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Điều 22. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ  

1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều 9 

của luật này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 của luật 

này, tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đối với 

người lao động đến thời điểm chuyển giao; nếu tiền ký quỹ còn thừa 

thì doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác 

theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng 

tiền ký quỹ của doanh nghiệp.  

Điều 23. Tiền ký quỹ của người lao động 

1. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc ký quỹ 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều này để bảo đảm việc thực 

hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Người lao động trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ 

nộp tiền ký quỹ vào tài khoản riêng được doanh nghiệp mở tại 

ngân hàng thương mại để giữ tiền ký quỹ của người lao động. 

3. Tiền ký quỹ của người lao động được hoàn trả cả gốc và lãi cho 

người lao động khi thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài.  

Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được 

doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi 
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của người lao động gây ra cho doanh nghiệp; khi sử dụng tiền ký 

quỹ để bù đắp thiệt hại, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao 

động phải nộp bổ sung, nếu còn thừa thì phải trả lại cho người lao 

động.  

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể thị trường 

lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả thuận với người lao 

động về việc nộp tiền ký quỹ; quy định thống nhất trong phạm vi cả 

nước mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị 

trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả thuận với 

người lao động về việc nộp tiền ký quỹ; chủ trì phối hợp với Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng 

tiền ký quỹ của người lao động.  

Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong 

trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của luật này có trách nhiệm 

tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, 

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu 

lực. 

2. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong 

trường hợp doanh nghiệp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được 

thực hiện theo quy định tại Điều 22 của luật này. 

3. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong 

trường hợp doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép 

được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của luật này. 

Điều 25. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong 

trường hợp bị giải thể 
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1. Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể sau khi đã hoàn thành mọi 

nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và bảo đảm thanh 

toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải 

thể, doanh nghiệp dịch vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa đi 

làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của 

doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. 

3. Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ 

khác có Giấy phép để chuyển giao quyền và nghĩa vụ quy định 

trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao 

được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận.  

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác, 

tiền ký quỹ của người lao động, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển cho doanh nghiệp tiếp nhận. Sau khi 

hoàn thành việc chuyển giao, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo 

cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bên nước ngoài biết. 

4. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng 

tiền ký quỹ còn lại của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ 

khác. 

Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong 

trường hợp bị phá sản 

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục 
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phá sản, doanh nghiệp dịch vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa đi 

làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của 

doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ tạm dừng việc ký kết hợp đồng, tổ chức 

tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, kể từ 

ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản cho đến khi Tòa án 

ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh. 

3. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng cung ứng 

lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trong trường hợp Tòa án quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản 

được quy định như sau: 

a. Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ 

khác có Giấy phép để chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong Hợp 

đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp dịch vụ 

khác, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản dùng để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển cho doanh nghiệp tiếp 

nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, doanh nghiệp dịch 

vụ phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

bên nước ngoài biết; 

b. Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thỏa thuận được việc 

chuyển giao cho doanh nghiệp dịch vụ khác thì bàn giao cho Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hồ sơ của người lao động 

đang làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động, tài 

sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, tiền dịch vụ 

thu trước của người lao động để Bộ Lao động - Thương binh và 



Phụ lục: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ... 317 

 

Xã hội giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đang 

làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp đưa đi theo quy định của 

Luật này. 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ 

1. Doanh nghiệp dịch vụ có các quyền sau đây: 

a. Thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; tổ chức tuyển chọn người lao động tại các địa 

phương; 

b. Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài, Hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao 

động, Hợp đồng bảo lãnh với người bảo lãnh trước khi người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; 

c. Thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ, giới thiệu người 

bảo lãnh;  

d. Yêu cầu người lao động hoặc người bảo lãnh bồi thường thiệt 

hại do người lao động gây ra theo quy định của pháp luật; 

e.  Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài sau khi doanh nghiệp đã ba lần thông báo bằng thư 

bảo đảm trong thời gian 180 ngày, kể từ ngày người lao động 

chấm dứt Hợp đồng lao động, mà người lao động hoặc người 

được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý 

hợp đồng;  

f. Khiếu nại, khởi kiện về các quyết định hoặc hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 

a. Các nghĩa vụ quy định tại các Điều 13, 16, 18, 23, 24, 25 và 26 
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của luật này; 

b. Trực tiếp tuyển chọn người lao động và không được thu phí 

tuyển chọn của người lao động. Khi tuyển chọn lao động tại địa 

phương, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về kết quả tuyển chọn và số 

lượng người lao động của địa phương đã được đưa đi làm việc ở 

nước ngoài; 

c. Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo công khai, cung 

cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu 

chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; 

d. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với 

cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để dạy nghề, bổ túc tay nghề, 

ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài phù hợp với yêu cầu của từng thị trường lao động;  

e. Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 

động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài;  

f. Phối hợp với bên nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh khi 

người lao động chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh 

nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao 

động; 

g. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự 

Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

h. Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh về những thiệt hại 

do doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật; 

i. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 
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ngoài với người lao động theo quy định của pháp luật; 

j. Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định 

của luật này; 

k. Định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

MỤC 2: 

DOANH NGHIỆP TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU ĐƢA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 28. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại 

công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng 

thầu, nhận thầu ở nước ngoài 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài 

được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; 

2. Người lao động được doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài 

phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật về lao động; 

3. Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà 

doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài; 

4. Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; có 

phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp 

bất khả kháng; 

5. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở nước 

ngoài cho doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp 

luật của nước mà người lao động đến làm việc.  
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Điều 29. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài  

1. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải gửi Báo cáo 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Hợp 

đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, danh 

sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các 

nội dung sau đây: 

a. Phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, 

trong đó nêu rõ số lượng người lao động đưa đi, ngành, nghề, 

thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền 

lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo 

hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; 

b. Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường 

hợp bất khả kháng. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu 

không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng 

thầu, nhận thầu 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động làm việc ở nước 
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ngoài; 

3. Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài với người lao động. Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài phải có nội dung phù hợp với quy định tại 

khoản 3 Điều 17 của luật này; 

4. Bảo đảm tiền lương cho người lao động không thấp hơn mức lương 

tối thiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước mà 

người lao động đến làm việc;  

5. Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội 

cho người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp 

luật của nước mà người lao động đến làm việc;  

6. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ và 

khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp người lao động bị ốm đau, 

tai nạn. Trường hợp người lao động không còn khả năng tiếp tục 

làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp tổ chức và chịu chi phí đưa 

người lao động về nước; 

7. Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài người lao động chết trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài về nước và chịu mọi chi phí liên quan; thực 

hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp khác theo quy định của pháp 

luật Việt Nam;  

8. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự 

Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

9. Định kỳ hằng năm, đột xuất và khi hoàn thành hợp đồng trúng thầu, 

nhận thầu, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 

hình đưa người lao động của doanh nghiệp đi làm việc ở nước 

ngoài. 
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MỤC 3: 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƢ RA NƢỚC NGOÀI ĐƢA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 31. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại 

cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư 

thành lập ở nước ngoài 

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; 

2. Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài; 

3. Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; có 

phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp 

bất khả kháng; 

4. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước 

ngoài phù hợp với pháp luật của nước mà người lao động đến làm 

việc và pháp luật Việt Nam. 

Điều 32. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

1. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi Báo cáo 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao 

Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước 

ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 
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2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các 

nội dung sau đây: 

a. Phương án sử dụng và quản lý người lao động, trong đó nêu rõ 

số lượng người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh 

hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế 

độ khác có liên quan đến người lao động; 

b. Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường 

hợp bất khả kháng. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

đầu tư ra nước ngoài, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu 

tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

Tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ sau 

đây:  

1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động làm việc ở nước 

ngoài; 

3. Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài với người lao động. Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài phải có nội dung phù hợp với quy định tại 

khoản 3 Điều 17 của luật này; 

4. Bảo đảm quyền lợi của người lao động, giải quyết các vấn đề phát 
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sinh theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội 

theo quy định pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc 

và pháp luật Việt Nam;  

6. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ và 

khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp người lao động bị ốm đau, 

tai nạn. Trường hợp người lao động không còn khả năng tiếp tục 

làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài phải tổ chức và chịu chi phí đưa người lao động 

về nước;  

7. Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài người lao động chết trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài về nước và chịu mọi chi phí liên quan; thực 

hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp khác theo pháp luật của nước 

mà người lao động đến làm việc và quy định của pháp luật Việt 

Nam; 

8. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam 

ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 

động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

9. Định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

MỤC 4:  

DOANH NGHIỆP ĐƢA NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC  

Ở NƢỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP  

NÂNG CAO TAY NGHỀ 

Điều 34. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề  

Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi có đủ các điều kiện sau đây: 
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1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề 

(sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của luật này và đã được đăng ký với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa 

người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 Điều 35 của luật 

này; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao 

tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về lao động; 

3. Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp; 

4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy 

định của Chính phủ. 

Điều 35. Hợp đồng nhận lao động thực tập, Hợp đồng 

đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập 

nâng cao tay nghề 

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản 

giữa doanh nghiệp với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài về 

quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận 

người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay 

nghề. 

2. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt 

Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập và có 

những nội dung chính sau đây:  

a. Thời hạn thực tập; 

b. Số lượng người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập 
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nâng cao tay nghề; ngành, nghề thực tập; 

c. Địa điểm thực tập; 

d. Điều kiện, môi trường thực tập;  

e.  Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi; 

f. An toàn và bảo hộ lao động; 

g. Tiền lương, thu nhập; 

h. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; 

i. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

j.  Chế độ bảo hiểm xã hội;  

k.  Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại; 

l.  Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi thực 

tập và ngược lại; 

m.  Trách nhiệm của các bên trong trường hợp người lao động chết 

trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

n.  Giải quyết tranh chấp; 

o.  Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 

3. Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập là sự thỏa thuận bằng văn 

bản giữa doanh nghiệp với người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề về quyền và nghĩa vụ của 

các bên. 

4. Hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng thực 

tập) là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với cơ sở 

tiếp nhận thực tập về quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài. 

5. Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập 
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phải có nội dung phù hợp với nội dung của Hợp đồng nhận lao động 

thực tập. 

Điều 36. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập  

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải đăng ký theo quy định sau 

đây: 

a. Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày 

đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính; 

b. Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian từ 90 ngày trở 

lên đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này phải trả lời 

bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ 

lý do. 

Điều 37. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực 

tập  

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm: 

1. Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập; 

2. Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng 

Việt; 

3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của 

nước tiếp nhận người lao động thực tập; 

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ chứng 
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minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 

34 của luật này. 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề 

1. Doanh nghiệp có các quyền sau đây: 

a. Ký kết Hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận 

thực tập; ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với 

người lao động trước khi người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;  

b. Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động 

gây ra theo quy định của pháp luật; 

c. Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

2. Doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây: 

a.  Thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các 

thông tin về điều kiện của người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

b. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với 

cơ sở đào tạo dạy ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù 

hợp với yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động; 

c. Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 

động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề;  

d. Phối hợp với cơ sở tiếp nhận thực tập giải quyết các vấn đề phát 

sinh khi người lao động chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, 
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bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người 

lao động; 

e. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự 

Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề; 

f. Bồi thường cho người lao động về những thiệt hại do doanh 

nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật; 

g. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với người lao 

động theo quy định của pháp luật; 

h. Giải quyết quyền lợi cho người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề trong trường 

hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của 

pháp luật; 

i. Định kỳ, đột xuất báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

MỤC 5: 

TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƢỚC ĐƢA  

NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 39. Điều kiện để tổ chức sự nghiệp đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Là tổ chức sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

2. Được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm 
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việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành tổ chức sự nghiệp phải có trình độ từ đại 

học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực 

hợp tác và quan hệ quốc tế; 

4. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức 

sự nghiệp là hoạt động phi lợi nhuận. 

Điều 40. Các trường hợp tổ chức sự nghiệp được đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trong các trường hợp sau đây: 

1. Thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên; 

2. Thực hiện thoả thuận quốc tế do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài; 

3. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quyết định. 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Tổ chức sự nghiệp có các quyền sau đây: 

a. Tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài; 

b. Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài, ký kết 

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người 

lao động theo quy định tại Điều 17 của luật này; 

c. Yêu cầu người lao động giới thiệu người bảo lãnh; 
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d. Được thu một khoản tiền của người lao động để chi phí cho việc 

thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy 

định của điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 40 của luật này hoặc của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

e. Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động 

gây ra theo quy định của pháp luật;  

f. Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; 

g. Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài trong trường hợp người lao động vi phạm hợp 

đồng không về nước hoặc tổ chức sự nghiệp đã ba lần thông báo 

bằng thư bảo đảm trong thời gian 180 ngày, kể từ ngày người 

lao động chấm dứt hợp đồng lao động, mà người lao động hoặc 

người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến 

thanh lý hợp đồng.  

2. Tổ chức sự nghiệp có các nghĩa vụ sau đây: 

a. Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt;  

b. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung của 

Hợp đồng cung ứng lao động (nếu có), Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức thực hiện 

trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

c. Định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về tình hình đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài;  
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d. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với 

cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của điều ước 

quốc tế, thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 40 của luật này;  

e. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự 

Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài, giải quyết các 

vấn đề phát sinh đối với người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; cử cán bộ đại diện để phối hợp với bên nước ngoài quản 

lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài tùy theo yêu cầu của 

từng thị trường lao động;  

f. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài với người lao động theo quy định của pháp luật. 

CHƢƠNG III 

 NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC 

NGOÀI 

MỤC 1: 

NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

THEO  

HỢP ĐỒNG VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ 

NGHIỆP,  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƢ RA NƢỚC NGOÀI 

Điều 42. Điều kiện để người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức 

sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện 
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sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; 

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của 

nước tiếp nhận người lao động; 

5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay 

nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người 

lao động; 

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Điều 43. Hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài 

1. Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải nộp 

hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp, tổ chức sự 

nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc ở 

nước ngoài. 

2. Hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm có: 

a. Đơn đi làm việc ở nước ngoài; 

b. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người 

lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo 

đức; 

c. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 

d. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và chứng 

chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 
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e. Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động. 

Điều 44. Quyền của người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư 

ra nước ngoài cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật của 

Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thông tin về 

chính sách, pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán của nước 

tiếp nhận người lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên khi đi làm 

việc ở nước ngoài; 

2. Hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ khám bệnh, 

chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác quy định trong 

các hợp đồng và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này;  

3. Được doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra 

nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước 

ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật 

Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, pháp luật 

và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư 

vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích trong Hợp 

đồng lao động, Hợp đồng thực tập; 

4. Chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của 

cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của 

nước tiếp nhận người lao động; 

5. Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy 

định của pháp luật; 

6. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp 

luật trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
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Điều 45. Nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:  

1. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tôn 

trọng phong tục, tập quán của nước tiếp nhận người lao động; đoàn 

kết với người lao động của nước tiếp nhận người lao động và người 

lao động của các nước khác; 

2. Chủ động học nghề, học ngoại ngữ, tìm hiểu các quy định của pháp 

luật có liên quan; 

3. Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài; 

4. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người 

lao động; 

5. Làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nội quy nơi làm việc và về 

nước sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng thực tập 

theo quy định của nước tiếp nhận người lao động; 

6. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp 

nhận người lao động; 

7. Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và 

các hình thức bảo hiểm theo quy định của nước tiếp nhận người lao 

động; 

8. Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật 

của nước tiếp nhận người lao động; 

9. Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của 

luật này. 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi 
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làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch 

vụ  

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của luật 

này, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ còn 

có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 

doanh nghiệp dịch vụ; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp 

đồng lao động; 

3. Được vay vốn của tổ chức tín dụng để đi làm việc ở nước ngoài 

theo quy định của pháp luật; 

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi 

phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Được gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ký kết Hợp đồng lao động 

mới phù hợp với quy định pháp luật của nước tiếp nhận người lao 

động; 

6. Trả tiền dịch vụ và hoàn trả tiền môi giới (nếu có) cho doanh nghiệp 

dịch vụ; 

7. Ký quỹ hoặc giới thiệu người bảo lãnh theo thoả thuận với doanh 

nghiệp dịch vụ để bảo đảm thực hiện Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài; 

8. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

với doanh nghiệp dịch vụ chậm nhất là 180 ngày, kể từ ngày chấm 

dứt Hợp đồng lao động.  

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao 
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động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng 

thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra 

nước ngoài  

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của luật 

này, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, 

nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài còn có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây:  

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 

doanh nghiệp nhận thầu, trúng thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra 

nước ngoài; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp trúng 

thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài vi phạm 

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài 

với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu 

tư ra nước ngoài. 

Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của 

luật này, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 

tập nâng cao tay nghề còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với doanh nghiệp 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 
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tập nâng cao tay nghề; 

2. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập 

nâng cao tay nghề vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi thực 

tập; 

3. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với doanh 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức 

thực tập nâng cao tay nghề. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp  

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của luật 

này, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp còn có 

các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 

tổ chức sự nghiệp; 

2. Giới thiệu người bảo lãnh theo yêu cầu của tổ chức sự nghiệp;  

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp tổ chức sự nghiệp vi phạm 

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Nộp khoản tiền theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của luật 

này; 

5. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

với tổ chức sự nghiệp chậm nhất là 180 ngày, kể từ ngày chấm dứt 

Hợp đồng lao động; 

6. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 46 của 

luật này. 
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MỤC 2: 

NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI  

THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN 

Điều 50. Điều kiện đối với người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của luật 

này; 

2. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của luật này; 

3. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú. 

Điều 51. Hợp đồng cá nhân  

1. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt 

Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. 

2. Hợp đồng cá nhân bao gồm những nội dung chính sau đây: 

a. Ngành, nghề, công việc phải làm; 

b. Thời hạn của hợp đồng; 

c. Địa điểm làm việc; 

d. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

e. Tiền lương, tiền công; tiền làm thêm giờ; 

f. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;  

g. Chế độ bảo hiểm xã hội; 

h. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp 

người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

i. Giải quyết tranh chấp. 
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Điều 52. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân 

1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội nơi người lao động thường trú bao gồm: 

a. Đơn đăng ký kèm theo bản sao Hợp đồng cá nhân, có bản dịch 

bằng tiếng Việt; 

b. Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 

c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi người lao động thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành 

pháp luật, tư cách đạo đức. 

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận việc đăng 

ký Hợp đồng cá nhân cho người lao động, nếu không chấp thuận 

phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản. 

Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân phải được xuất trình 

khi người lao động làm thủ tục xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân có 

các quyền sau đây: 

a. Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin 

về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; 

b. Được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước 

ngoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật 

Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc, 

pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước 
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ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền và hưởng 

các lợi ích quy định trong Hợp đồng cá nhân; 

c. Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo 

quy định của pháp luật; 

d. Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản 

khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp 

luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

e. Được gia hạn Hợp đồng hoặc ký Hợp đồng lao động mới phù 

hợp với quy định pháp luật của nước mà người lao động đến làm 

việc. 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân có 

các nghĩa vụ sau đây: 

a. Đăng ký Hợp đồng cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 

của luật này; 

b. Tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan; 

c. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người 

lao động đến làm việc; 

d. Thực hiện đúng Hợp đồng cá nhân và nội quy nơi làm việc; 

e.  Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký 

theo quy định pháp luật của nước mà người lao động đến làm 

việc; 

f. Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và các hình thức bảo hiểm theo quy định pháp luật của nước mà 

người lao động đến làm việc; 

g. Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp 

luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

h. Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định 
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của luật này; 

i. Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt 

Nam tại nước mà người lao động đến làm việc.  

MỤC 3:  

BẢO LÃNH CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG  

ĐI LÀM VIỆC Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 54. Điều kiện của người bảo lãnh  

Người bảo lãnh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Có khả năng về kinh tế đáp ứng điều kiện trong Hợp đồng bảo 

lãnh. 

Điều 55. Phạm vi bảo lãnh  

1. Việc bảo lãnh được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a. Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ không ký 

quỹ hoặc không đủ tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 23 của 

luật này; 

b. Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp khi tổ chức này 

yêu cầu thực hiện việc bảo lãnh.  

2. Người bảo lãnh thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự 

nghiệp về trách nhiệm bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ 

của người lao động đối với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự 

nghiệp. 

3. Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động 
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đi làm việc ở nước ngoài và gây thiệt hại cho doanh nghiệp dịch vụ, 

tổ chức sự nghiệp mà người lao động không thực hiện hoặc thực 

hiện không đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thì người bảo lãnh phải đưa 

tài sản thuộc sở hữu của mình để bù đắp thiệt hại phát sinh do người 

lao động gây ra cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp. Sau 

khi bù đắp thiệt hại, nếu tài sản của người bảo lãnh còn thừa thì phải 

trả lại cho người bảo lãnh.  

Điều 56. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do người bảo lãnh và doanh 

nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp thoả thuận; nếu không thỏa thuận 

được thì người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong một 

thời hạn hợp lý do doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp ấn định 

tính từ thời điểm người bảo lãnh nhận được thông báo của doanh 

nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho 

người lao động. 

Điều 57. Hợp đồng bảo lãnh 

1. Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản. 

2. Hợp đồng bảo lãnh phải có những nội dung chính sau đây: 

a. Phạm vi bảo lãnh;  

b. Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh; 

c. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;  

d. Xử lý tài sản của người bảo lãnh. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết nội dung của Hợp đồng bảo lãnh và việc 

thanh lý Hợp đồng bảo lãnh. 

Điều 58. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo 
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lãnh 

1. Doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp có thể thỏa thuận với 

người bảo lãnh về việc áp dụng biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc ký 

quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

2. Việc cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ được lập thành văn bản riêng 

hoặc ghi trong Hợp đồng bảo lãnh. 

3. Việc xác lập, thực hiện biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ để 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

MỤC 4: 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG SAU KHI VỀ 

NƢỚC 

Điều 59. Hỗ trợ việc làm 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo 

cho người lao động về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong 

nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm 

phù hợp. 

2. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận và tuyển dụng 

người lao động về nước vào làm việc hoặc đưa đi làm việc ở nước 

ngoài. 

Điều 60. Khuyến khích tạo việc làm 

1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người lao động 

về nước đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho mình và cho 

người khác. 

2. Người lao động gặp khó khăn thì được vay vốn ưu đãi theo quy 

định của pháp luật để tạo việc làm. 
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CHƢƠNG IV 

 DẠY NGHỀ, NGOẠI NGỮ  

VÀ BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT  

Điều 61. Mục đích dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết 

Dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 

nhằm tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài có trình độ kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và kiến thức cần thiết khác phù 

hợp với yêu cầu của thị trường lao động. 

Điều 62. Trách nhiệm của người lao động trong việc 

học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

1. Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải chủ 

động học nghề, ngoại ngữ, tìm hiểu pháp luật có liên quan và tham 

gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do doanh nghiệp, tổ chức sự 

nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài tổ chức. 

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với người lao động là đối tượng 

chính sách xã hội để học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết. 

Điều 63. Dạy nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài 

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước 

ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ 

chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 
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Điều 64. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề 

Nhà nước có chính sách đầu tư cho các cơ sở dạy nghề tạo nguồn lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; hình thành một số trường dạy nghề đủ 

điều kiện về trang bị, thiết bị, chương trình, giáo trình và đội ngũ giáo 

viên để đào tạo người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, 

trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Điều 65. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước 

ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho 

người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết bao gồm:  

a. Truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc; 

b. Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật lao động, hình sự, 

dân sự, hành chính của Việt Nam và của nước tiếp nhận người 

lao động; 

c. Nội dung hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ 

chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài với người lao động; 

d. Kỷ luật lao động, an toàn và vệ sinh lao động; 

e. Phong tục tập quán, văn hoá của nước tiếp nhận người lao 

động; 

f. Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống; 

g. Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, sử dụng các 

dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt đời sống hằng ngày; 

h. Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và 

làm việc ở nước ngoài. 
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3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể 

chương trình, thời gian bồi dưỡng kiến thức cần thiết. 

CHƢƠNG V 

 QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƢỚC  

Điều 66. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao 

động ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết 

rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp.  

Điều 67. Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

1. Đóng góp của doanh nghiệp. 

2. Đóng góp của người lao động. 

3. Hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 68. Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc 

làm ngoài nước 

1. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp 

thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản 

tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập; quy định việc quản 

lý, sử dụng Quỹ; mức đóng góp của doanh nghiệp, của người lao 

động và hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước; mức hưởng của các đối 

tượng. 
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CHƢƠNG VI 

 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ NGƢỜI LAO ĐỘNG ĐI 

LÀM VIỆC  

Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 69. Nội dung quản lý nhà nước về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách về 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Quy định nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Tổ chức quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức bộ máy quản lý 

hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu để thực hiện quản lý 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số. 

5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

6. Tổ chức hoạt động xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài 

nước; quy định khu vực, ngành, nghề và công việc mà người lao 

động không được đến làm việc ở nước ngoài; cung cấp thông tin về 

thị trường lao động ngoài nước cho các doanh nghiệp, tổ chức sự 

nghiệp và người lao động. 

7. Cấp, đổi, thu hồi Giấy phép, đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; quản lý việc đăng ký và hướng dẫn tổ chức thực 

hiện các loại hợp đồng theo quy định tại luật này. 
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8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

Điều 70. Trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài.  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo sự phân công của Chính phủ. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước 

về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo sự phân cấp của 

Chính phủ. 

Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại 

giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài  

1. Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; xử lý hành vi vi phạm của người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định của luật này. 

2. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chính sách và phương thức tiếp 

nhận lao động nước ngoài của nước sở tại. 

3. Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận thị trường để ký 

kết Hợp đồng cung ứng lao động theo pháp luật Việt Nam và pháp 

luật của nước sở tại. 
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4. Hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong việc 

thẩm định các điều kiện và tính khả thi của các hợp đồng trong hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, địa vị pháp lý 

của đối tác nước ngoài. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đại diện các doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp Việt Nam tại nước ngoài trong việc quản lý, xử lý 

các vấn đề phát sinh đối với người lao động. 

6. Báo cáo và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 

Nam giải quyết đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm 

nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam. 

7. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá 

nhân đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và cơ quan, tổ chức của nước 

sở tại để đưa người lao động vi phạm về nước.  

Điều 72. Thanh tra về hoạt động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài  

1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành về hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra về hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thanh tra. 

CHƢƠNG VII 

 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM  

Điều 73. Giải quyết tranh chấp 

1. Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được giải quyết trên 



Phụ lục: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ... 351 

 

cơ sở hợp đồng ký giữa các bên và quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

2. Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động nước 

ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa các bên và 

quy định pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả 

thuận quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

ký với bên nước ngoài. 

3. Tranh chấp giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài với người sử dụng lao động hoặc bên 

môi giới nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký 

giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của 

nước tiếp nhận người lao động, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế mà bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài. 

Điều 74. Xử lý vi phạm  

Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải 

bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 75. Xử phạt vi phạm hành chính 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của luật 

này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm 

hành chính. 
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2. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, doanh nghiệp, tổ chức sự 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau 

đây: 

a. Cảnh cáo; 

b. Phạt tiền. 

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, các đối tượng quy định tại khoản 2 

điều này còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ 

sung sau đây: 

a. Thu hồi Giấy phép; 

b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

4. Ngoài hình thức xử phạt chính và bổ sung, các đối tượng quy định 

tại khoản 2 điều này còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện 

pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định tại Điều 14 của luật này; 

b. Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; 

c. Đưa người lao động về nước theo yêu cầu của nước tiếp nhận 

người lao động hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 

Việt Nam; 

d. Bồi thường thiệt hại và chịu mọi chi phí phát sinh do hành vi vi 

phạm hành chính gây ra; 

e. Các biện pháp khác do Chính phủ quy định. 

5. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính 

sau đây: 
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a. Cảnh cáo; 

b. Phạt tiền. 

6. Ngoài hình thức xử phạt chính quy định tại khoản 5 điều này, tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm, người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung buộc về 

nước. 

7. Chính phủ quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, hình thức 

xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm 

hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ở ngoài nước trong 

trường hợp không xác định được nơi cư trú của người lao động vi 

phạm. 

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh 

thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra viên 

chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập, Cục trưởng Cục Quản 

lý lao động ngoài nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở 

nước ngoài có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 

người lao động Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính ở nước 

ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 75 

của luật này. 

CHƢƠNG VIII 
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 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 77. Điều khoản áp dụng đối với doanh nghiệp 

được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động 

trước ngày luật này có hiệu lực thi hành 

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động 

trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng Giấy 

phép đó trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày luật này có hiệu lực.  

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải sắp xếp lại tổ 

chức, bộ máy, bổ sung các điều kiện phù hợp với quy định của luật này 

và gửi hồ sơ đổi Giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 78. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép hoạt động xuất 

khẩu lao động được cấp trước ngày luật này có hiệu 

lực thi hành 

1. Hồ sơ đổi Giấy phép bao gồm: 

a. Văn bản đề nghị của doanh nghiệp; 

b. Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đã được cấp; 

c. Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại 

khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của luật 

này; 

2. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau: 

a. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy 

định tại khoản 1 điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp, nếu 

không đổi Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản 

cho doanh nghiệp; 

b. Trong thời gian kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ 
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cho đến khi được đổi Giấy phép mới, doanh nghiệp được tiếp 

tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

3. Doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây: 

a. Sau 180 ngày, kể từ ngày luật này có hiệu lực mà doanh nghiệp 

không nộp đủ hồ sơ đổi Giấy phép quy định tại khoản 1 điều 

này; 

b. Kể từ ngày doanh nghiệp nhận được văn bản thông báo của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc không đổi Giấy phép 

cho doanh nghiệp. 

4. Trường hợp doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại khoản 3 

điều này, doanh nghiệp phải thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 11 

và khoản 1 Điều 24 của luật này. 

5. Doanh nghiệp đổi Giấy phép theo quy định tại điều này không phải 

nộp lệ phí. 

Điều 79. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. 

Những quy định trước đây trái với luật này đều bãi bỏ. 

Điều 80. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật này. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 N G U Y Ễ N  P H Ú  T R Ọ N G
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