Lao động từ Libya về nước đòi nợ doanh nghiệp

Thông tin từ Báo Người lao động online - ngày 17/04/2011

LTS: Hàng ngàn lao động Việt Nam trở về từ Libya đang lâm vào tình cảnh mất nhà cửa vì bị
xiết nợ từ ngân hàng. Quyền lợi của họ được các cơ quan chức năng Việt Nam, các doanh
nghiệp XKLĐ giải quyết ra sao, CAMSA tiếp tục thông tin tới Quý độc giả những tin tức về việc
này.

Tin liên quan: Quyền lợi NLĐ ở Libya về nước trước hạn

Hàng chục người lao động (NLĐ) đã đến Trung tâm Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (Công ty
Tramanco, trụ sở trên đường Giáp Bát - Hà Nội) để đòi nợ vào chiều 16-4 nhưng công ty đóng
cửa.
Những NLĐ này cho biết họ sang Libya làm việc từ ngày 15-4-2010 qua Công ty CP Cavico Xây
dựng nhân lực - Dịch vụ. Sang Libya, họ mới biết mình được giao cho Tramanco quản lý.
Tramanco đã soạn một bản cam kết cho toàn bộ NLĐ làm việc ở dự án Darnah với nội dung
công ty giữ lại “tiền trách nhiệm” khoảng 2 tháng lương của họ (400 - 600 USD/người).
Tramanco cam kết sẽ hoàn trả số tiền này trong thời gian 20 ngày kể từ khi NLĐ hoàn thành
thời hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài và quay về Việt Nam.
NLĐ cho biết họ không hề ký vào bản cam kết này nhưng Công ty Mesa ở Libya, nơi họ làm
việc, gửi tiền qua tài khoản của Tramanco và công ty đã giữ lại 2 tháng lương của họ. Thấy bất
hợp lý, NLĐ đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam ở Libya can thiệp và từ tháng 10-2010, Công ty
Mesa đã trả lương trực tiếp cho họ, không thông qua Tramanco nữa.
Sau khi sơ tán khỏi Libya về nước, Tramanco đã có biên bản thỏa thuận thanh toán hết số tiền
lương đang giữ của NLĐ vào ngày 31-3. Tuy nhiên, song nhiều lần đến công ty đòi, NLĐ chỉ
nhận được lời hứa sẽ trả sau.
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