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Công ty Qunimex - Hà Nội đã đưa 4 công nhân Việt Nam sang làm việc tại Công ty Silver Plus Malaysia vào năm 2007. Mặc dù trong thời gian làm việc ở Malaysia, 4 công nhân này gặp rất
nhiều khó khăn do công ty Silver Plus không trả lương, không bố trí công việc cho công nhân,
nhưng Công ty Qunimex - chi nhánh Hà Nội đã không thực hiện trách nhiệm của mình theo các
quy định pháp luật cũng như Hợp đồng dịch vụ Xuất khẩu lao động đã ký kết với công nhân.
Dưới đây là các vi phạm pháp luật của Công ty Qunimex - Chi nhánh Hà Nội đối với 4 công
nhân Việt Nam làm việc tại Silver Plus:

- Vi phạm về thời gian ký kết Hợp đồng dịch vụ với công nhân. Theo quy định của Điểm a,
Điều 2 Mục V Thông tư 21/2007 hướng dẫn Nghị định 126/2007: “Doanh nghiệp dịch vụ ký
hợp đồng với người lao động ít nhất năm ngày trước khi người lao động xuất cảnh". Tuy nhiên,
theo như bản Hợp đồng công nhân cung cấp thì bản Hợp đồng này được ký trước 1 ngày bay
sang Malaysia. Công nhân không có thời gian đế đọc các nội dung Hợp đồng, họ cũng không
biết các quyền lợi, nghĩa vụ của mình sẽ phải thực hiện như thế nào trong thời gian ở Malaysia.
- Các vi phạm trong thời gian làm việc ở Malaysia:
Theo quy định tại Điểm đ, K2, Điều 27 Luật người lao động ở nước ngoài, Công ty Qunimex có
trách nhiệm phải tổ chức, quản lý và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công nhân. Nhưng khi
công nhân gặp khó khăn, không trả lương 4,5 tháng, công ty sử dụng lao động lâm vào phá sản
thì Qunimex lại chối bỏ trách nhiệm này, không có động thái can thiệp để giúp đỡ cho công
nhân.
Trong hơn 4 tháng làm việc vất vả, công nhân không hề được trả một đồng lương, Họ rơi vào
tình cảnh rất khó khăn, không biết nhờ cậy ai giúp đỡ. Gọi điện về cho Công ty Qunimex thì chỉ
nhận được câu trả lời là không giúp được. Hai công nhân đã làm đơn tự nguyện xin về nước và
được Công ty Silver Plus thanh toán tiền lương và làm các thủ tục để họ về Việt Nam. Hai công
nhân còn lại do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, họ muốn kiếm được tiền để về trả nợ vay ngân
hàng đã chi trả cho Qunimex nên chưa về. Hai công nhân này không có việc làm, Chủ công ty
Silver Plus thì trốn nợ, không đến công ty, họ phải ra ngoài xin việc làm thêm. Nhưng thật không
may là họ gặp cướp nên bị mất hết đồ đạc, tư trang, không giấy tờ tuỳ thân. Họ phải sống chui
lủi cảnh sát, ở nhờ bạn bè và tinh thần thì suy sụp.
Nhờ sự giúp đỡ của CAMSA - văn phòng Penang đã gây quỹ ủng hộ tiền ăn, gửi thư yêu cầu
Công ty Silver Plus trả nợ cho công nhân và tìm việc làm mới cho họ, 2 công nhân này đã thoát
khỏi cảnh khó khăn, sống bất hợp pháp hơn 4 tháng trời ở Malaysia. Văn phòng CAMSA đã gửi
thư thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam và sau đó họ được chuyển lên Kualar Lumpur để tạm
trú. Thời gian sau thì họ xin về nước do chờ đợi quá lâu.
- Sau khi về tới sân bay, người của Công ty Qunimex bất ngờ xuất hiện tại đây và đưa 2 công
nhân này về trụ sở công ty để làm thủ tục thanh lý Hợp đồng. Vì không nắm rõ quy định pháp
luật về quyền lợi của mình, 2 công nhân này đã ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng mà không
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hề được trả lại tiền dịch vụ, tiền môi giới cho thời gian còn lại của Hợp đồng cũng như tiền bồi
thường thiệt hại do Qunimex không thực hiện trách nhiệm theo Hợp đồng.
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