16 doanh nghiệp XKLĐ được tuyên dương năm 2010 có thật xuất sắc?!

CAMSA - ngày 20/01/2011.

Mới đây, CAMSA nhận được thông tin về 16 Doanh nghiệp XKLĐ ở Việt Nam được Hiệp hội
xuất khẩu lao động Việt nam (viết tắt là VAMAS) tuyên dương là có thành tích xuất sắc nhất của
năm 2010 vì đã đưa được nhiều người lao động ra nước ngoài cũng như đăng ký cam kết không
vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho các doanh nghiệp XKLĐ. Tuy nhiên, khi xem xét danh
sách 16 doanh nghiệp này, CAMSA nhận thấy có tới 1/3 số doanh nghiệp nằm trong hồ sơ các
công ty môi giới Việt nam vi phạm trách nhiệm bảo vệ công nhân mà CAMSA thu thập được.

Điều này cho thấy tiêu chí để Hiệp hội XKLĐ Việt Nam tuyên dương thành tích xuất sắc của
các doanh nghiệp XKLĐ là chưa hoàn toàn chính xác. Yếu tố trách nhiệm bảo vệ công nhân
Việt Nam làm việc ở nước ngoài là một trong những yếu tố quan trọng theo CAMSA để đánh giá
doanh nghiệp XKLĐ có thực sự xuất sắc hay không. Bảo vệ người lao động ở nước ngoài không
chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp XKLĐ theo quy định pháp luật mà còn thể hiện đạo đức
nghề nghiệp của doanh nghiệp đó trong lĩnh vực này. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng
trách nhiệm bảo vệ người lao động, khi đó họ đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho doanh
nghiệp XKLĐ do Hiệp hội XKLĐ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam biên soạn
vào giữa năm 2010 và vi phạm pháp luật Việt nam.

Xin gửi tới Quý độc giả danh sách các doanh nghiệp XKLĐ được Hiệp hội XKLĐ Việt Nam tuyên
dương có thành tích xuất sắc năm 2010.
STT

Doanh nghiệp

Tên giao dich

Số lao động

1

Công ty CP XKLĐ Thương
TTLC
mại và Du lịch

3580

2

Công ty CP Tiến bộ QuốcAIC
tế

2914

3

Công ty cung ứng lao động
CIENCO
quốc tếNO-1
và dịch vụ

1789

4

Công ty cổ phần TraencoTRAENCO., JSC

1739

5

Công ty CP XNK TM hợp VINACONEXMEC.,
tác nhân lực quốc tếJSC 1584

6

Công ty TNHH 1TV XNK tổng
VINAGIMEX
hợp và chuyển giao 1400
công nghệ Việt Nam

7

Công ty CP Phát triển CNHAINDECO
XL và TM Hà Tĩnh

1370
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8

Công ty CP cung ứng LĐ HALASUCO
và TM Hải Phòng

1307

9

Công ty CP du lịch và XNK
VITOURCO
Vĩnh Phúc

1287

10

Công ty cung ứng nhân lực
SONA
quốc tế và TMại

1216

11

Công ty XKLĐ thương mạiSOVILACO
và du lịch

1193

12

Công ty CP XD dịch vụ và
OLECO
hợp tác lao động

1109

13

Tổng công ty PT phát thanh
EMICO
truyền hình thông tin 1099

14

Công ty CP phát triển nguồn
LODnhân lực LOD

1046

15

Công ty CP Việt Hà – Hà VIHATICO
Tĩnh

1028

16

Công ty CP dịch vụ và thương
AIRSECO.,
mại hàng
JSCkhông

1024
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