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Người di cư đóng góp to lớn đối với sự phát triển của cả nước gửi và nước tiếp nhận lao động. Mặc dù hiện 
tượng lao động di cư là phổ biến ở tất cả các quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng là một khu vực di cư 
năng động nhất thế giới. Số lượng người lao động tìm kiếm công việc ổn định, bền vững tại quốc gia khác có 
xu hướng duy trì cao.

Với 1,1-1,5 triệu người gia nhập thị trường lao động hàng năm, chính phủ Việt Nam có chính sách tăng cường 
lao động di cư với mục tiêu tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo. Tác động tới phát triển của di cư tại Việt Nam là 
đáng kể. Ví dụ, hàng năm, người lao động Việt Nam gửi về nước khoảng 2 tỉ đô la Mỹ.

Tăng cường di cư lao động, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của người 
lao động nhằm tránh cho người lao động di cư bị lạm dụng hoặc bóc lột. Một trong những biện pháp đó là tạo 
điều kiện để người lao động tiếp cận với các thông tin về cuộc sống và công việc ở nước ngoài - bao gồm quyền 
làm việc của họ. Cũng chính vì lý do này, trong khuôn khổ Dự án Tam Giác GMS, tổ chức Lao động Quốc tế cùng 
với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động  
trước khi xuất cảnh: từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc).

Việt Nam quy định lao động phải tham gia 74 tiết học bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh (bao 
gồm 9 chủ đề) do các đơn vị tuyển dụng lao động tổ chức trước khi ra nước ngoài làm việc. Cuốn tài liệu bồi 
dưỡng kiến thức này được xây dựng cho 3 trong số các chủ đề này bao gồm: 1. Văn hóa, phong tục tập quán và 
luật pháp của Đài Loan (Trung Quốc); 2. Ứng xử tại nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày; 3. Ôn tập và kiểm 
tra. Các chủ đề này tương ứng với các chủ đề 5, 6 và 9 trong hướng dẫn chương trình của Cục Quản lý Lao động 
Ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh nhằm cung cấp thông tin cho người lao 
động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật 
pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách 
thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham 
gia bao gồm các thảo luận, động não, nghiên cứu tình huống và sắm vai nhằm tạo sự hấp dẫn đối với người học 
và cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hành vi mới. Mục đích cuối cùng mà tài liệu hướng tới đó là giảm sự rủi 
ro của người lao động, nâng cao năng lực tự bảo vệ, nhận biết các tình huống vi phạm quyền lao động, tìm kiếm 
hỗ trợ khi cần thiết để di cư thực sự đem lại lợi ích và kết quả tích cực.

Dự án Hành động ba bên nhằm bảo vệ quyền của người lao động di cư trong và từ khu vực tiểu vùng 
sông Mê Kông (Dự án Tam giác GMS) là dự án 5 năm nhằm tăng cường các chính sách, luật pháp cũng 
như thực tiễn liên quan đến tuyển dụng và bảo vệ người lao động, đảm bảo di cư an toàn sẽ mang lại 
việc làm bền vững cho người lao động. Dự án thực hiện tại 6 quốc gia gồm Cambodia, CHDCND Lào, 
Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Tại mỗi quốc gia, các cơ quan trong thể chế ba bên (Chính 
phủ, các tổ chức của người lao động, các tổ chức của người sử dụng lao động) đều tham gia vào từng 
hoạt động của Dự án – như tăng cường chính sách luật pháp, nâng cao năng lực của các bên có liên 
quan và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các hoạt động của 
dự án có mối liên quan mật thiết với nhau, với các hoạt động như xây dựng chính sách, nâng cao năng 
lực dựa trên nhu cầu, kinh nghiệm của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan cung 
cấp dịch vụ.



Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án “Hành động ba bên để bảo vệ quyền của người lao động di 
cư trong và từ Khu vực GMS khỏi nạn bóc lột lao động” – Dự án Tam giác GMS do chính phủ Australia tài trợ. Dự 
án Hành động ba bên nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động trong khối ASEAN (Dự án Tam giác 
ASEAN) do chính phủ Canada tài trợ hỗ trợ thiết kế, trình bày và in ấn tài liệu cũng như tổ chức các khóa đào tạo 
giảng viên.

Các tác giả của cuốn tài liệu này xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đối tác ba bên tại Việt Nam 
gồm Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS), Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam (TLĐLĐVN), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Bắc 
Ninh và Phú Thọ; các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động Việt Nam, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc 
tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong việc đảm bảo tài liệu toàn diện về mặt nội dung và và đáp ứng các nhu 
cầu của người lao động trước khi xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Các ý kiến này được tiếp nhận 
qua các hội thảo tham vấn do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và dự án Tam giác GMS tổ chức. 

Tài liệu này do bà Heike Lautenschlager, ông Andy Shen, ông Max Tunon biên soạn với sự hỗ trợ vô cùng quý 
giá từ bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Điều phối viên dự án Tam giác; bà Hoàng Kim Ngọc, nguyên Phó Cục trưởng Cục 
Quản lý Lao động Ngoài nước; bà Tạ Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp, Cục Quản lý Lao động 
Ngoài nước; ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc); bà 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng phòng Đài Loan (Trung Quốc) – Châu Mỹ, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước; 
ông Bùi Ngọc Hùng, Phó phòng Đài Loan (Trung Quốc) – Châu Mỹ, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước; bà Nhâm 
Hoa Cương, Chuyên viên phòng Đài Loan (Trung Quốc) – Châu Mỹ, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước; ông Phan 
Tiến Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước; bà Anna Olsen, Cán bộ kỹ thuật 
dự án Tam giác; bà Jane Hoge, Cán bộ dự án Tam giác; bà Trần Thanh Tú, Trợ lý dự án Tam giác và ông Cli�ord 
Sorita, Chuyên gia tư vấn. Một số hình ảnh trong tài liệu do Chutiphon Choktechasawad cung cấp và các hình 
ảnh khác được lấy từ ấn phẩm của ILO “Budget Smart – Giáo dục tài chính cho lao động di cư và các thành viên 
gia đình: Tài liệu tập huấn”.



























Phần 1: Văn hóa, phong tục tập quán và pháp luật của Đài Loan 
(Trung Quốc)



1.1  Bạn biết gì về văn hóa Đài Loan (Trung Quốc)?
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3.

4. Giải quyết tranh chấp lao động:

Các khiếu nại chính thức có thể được gửi đến các cơ quan quản lý như Sở Lao động hoặc 
Văn phòng Kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Họ sẽ  bắt đầu cuộc điều tra xem xét các
khiếu nại. 





Làm việc ở nước ngoài có thể cho bạn cơ hội kiếm được thu 
nhập cao hơn so với thu nhập ở Việt Nam.

Bạn có cơ hội kiếm tiền và tiết kiệm tiền cho gia đình và cho 
tương lai của bạn. Bạn có thể tiết kiệm tiền để bắt đầu kinh 
doanh, mua đất, trả tiền học hay xây nhà.

Bạn có thể cải thiện các kỹ năng, gồm cả kỹ năng về công việc 
và giao tiếp.

Bạn có thể mở rộng tầm nhìn của mình. Bạn sẽ có dịp gặp 
những người khác và thấy những cái mới. Bạn có dịp học và 
biết một nền văn hóa mới. Bạn có thể học một ngoại ngữ mới.

Bạn có thể có một chỗ đứng trong cộng đồng của mình bằng 
việc lao động ở nước ngoài vì bạn có dịp đi đến một nơi khác 
và gặp những người khác. Bạn đã vượt qua một trải nghiệm 
lớn và đầy thách thức.

1.4  Lợi ích và thách thức của đi làm việc ở nước ngoài



Lạm dụng các quyền lao động bao gồm bất kì hình thức đối xử 
bất công hay không công bằng nào tại nơi làm việc. Như vậy, 
có rất nhiều hình thức lạm dụng. Người lao động phải làm 
nhiều giờ với mức chi trả thấp là hiện tượng không phải là 
không phổ biến. Người lao động có thể phải làm việc trong 
điều kiện nguy hiểm, nơi mà sự an toàn và sức khỏe của họ bị 
đe dọa. Người lao động cũng có thể bị lạm dụng cơ thể hay 
bị quấy rối tình dục.







Bạn hãy nhớ ghi lại các địa chỉ này và cất giữ ở nơi nào an toàn. Đưa các bản sao cho gia đình và 
bạn bè. Hãy nhớ các số điện thoại khẩn cấp sau:







Tên Số điện thoại Địa chỉ

         
 

Tel:  02‐25502151
Fax: 02‐25507024 

02‐25502038 

Tel:  07‐8117543 
     07‐8314485 

Fax:  07‐8117548  

 

Tel:  02‐89659091 
     02‐89651044  

Fax:  02‐89651058  
     02‐89658697

 Tel：03‐3344087
03‐3341728 

Fax：03‐3341689    
 Tel：03‐5320674

Fax：03‐5319975  
 

Tel:  03‐5520648 
Fax:  03‐5554694  

 Tel：037‐363260 
    037‐370448  

Fax：037‐363261  
Tel: 04‐22289111
Fax: 04‐22520684 
 
Tel：049‐2238670 
Fax：049‐2238353 

Tel：04‐7297228
04-7297229  

Fax：04 ‐7297230  

Tel：05‐5338087          
05‐5338086  

Fax：05‐5331080  
 Tel：05‐3621289 

Fax：05‐3621097  

 Tel：05‐2231920 
Fax：05‐2228507

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Đài Bắc

Tầng 5, Số 21, Khu 1, Phố Dihua,
Huyện Datong, Thành phố Đài Bắc

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Cao Hùng 

Tầng 4, Số. 6 Đường Chen Chung, 
Huyện Chien Chen, Thành phố 
Kaohsiung 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài TP Tân Bắc

Tầng 7, Số 161, Khu 1, Đường 
Zhongshan, Huyện Banqiao, Thành 
phố Tân Bắc 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Huyện Đào Viên

Tầng 4, Sổ 1, Đường Hsien Fu, Thành 
phố Taoyuan 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Thành phố Tân Trúc

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Tân Trúc

Tầng 5, Số 69, Đường Kuo Hwa, 
Thành phố Hsinchu 

Tầng 4, Số 10, Building B, Đường 
Guangming 6th, Thành phố Zhubei, 
Hạt Hsinchu.

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Miêu Lật

Số 1121, Đường Guohua, Thành phố 
Miaoli

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Thành phố Đài Trung

Tầng 4, Số 89, Sec. 2, Đường 
Taichung Port, Thành phố Taichung

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Nam Đầu 

Tầng 1, Số 600, Đường Zhongxing, 
Thành phố Nantou.

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Chương Hóa

Tầng 8, Số 100, Đường Chung Hsing, 
Thành phố Changhwa.

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Vân Lâm

Số 515, Đường Yun Lin, Khu 2, Thành 
phố Touliu, Hạt Yunlin.

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Gia Nghĩa

Số 1, E. Sec, Siang He Er Rd, Siang He 
Village, Thành phố Taibao, Hạt Chiayi 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Thành phố Gia Nghĩa

Số 199 Đường Chung Shan, Thành 
phố Chiayi

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động nước ngoài



Tên Điện thoại Địa chỉ

 Tel：07‐7338842
Fax：07‐7337924

Tel：08‐7510894 8
Fax：08‐7515390 

Tel:  02‐24278683
Fax：02‐24226215

 

Tel:  03‐9254040
     0800‐339357

  

Fax:  03‐9251093 

Tel：038‐239007
     038‐220931 

Fax：038‐237712

Tel：089‐328254
Fax：089‐359740 
Tel:  06‐9267248
Fax:  06‐9269472

Tel：082‐373291 
Fax：082‐371514 

Tel:  0836‐25022
ext.29 

Fax:  0836‐22209 

Tel：06‐2951052          

06‐2991111 

Fax：06‐2951053  

Tel: 06‐6328407 

Fax: 06‐6373465  

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Huyện Cao Hùng

Số 117 Đường Ta Pei, Wusung Town, 
Hạt Kaohsiung.

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Huyện Bình Đông 

Số 17 Đường Tzu You, Thành phố 
Pingtung.

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Thành phố Cơ Long

1, Đường Yi 1st, Thành phố Keelung

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Nghi Lan

Số 1, Đường Sianjheng N., Thành phố 
Yilan, Hạt Yilan 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Hoa Liên

Số 17, Đường Fucian, Thành phố 
Hualien, Hạt Hualien 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Đài Đông 

Số 276, Đường Chung Shan, Thành 
phố Taitong

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Huyện Bành Hồ

Số 32, Đường Zhiping, Thành phố 
Magong, Hạt Penghu 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Huyện Kim Môn

Số 60, Đường Minsheng, Thị trấn 
Jincheng, Hạt Kinmen 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài Huyện Liên Giang

Số 76, Jieshou Village, Nangan 
Township, Hạt Lienchiang 

Trung tâm dịch vụ tư vấn lao động 
nước ngoài  Thành phố Đài Nam

Tầng 8, Số 6 Đường Yung Hwa, Khu 2, 
Thành phố Tainan

Tầng 7, Số 36 Đường Minzhi, Quận 
Xunying, Thành phố Tainan
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Phần 2: Ứng xử tại nơi làm việc và trong cuộc sống 
hàng ngày
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2.1 Xếp hình trong im lặng

2.2 Cách thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan (Trung Quốc)

Để giải quyết các mối quan ngại của bạn, dưới đây là một số lời khuyên hữu ích:
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2.3  Giao tiếp tại nơi làm việc
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2.4  Chăm sóc sức khỏe của bạn
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HIV “dương tính”

HIV “âm tính”



Bạn có thể bảo vệ mình không bị lây nhiễm HIV như thế nào?

Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con:

Các nhân tố tăng nguy cơ lây nhiễm HIV:



2.5  Hãy là người tiêu dùng thông thái: “Thứ bạn muốn” và “Thứ bạn cần”

2.6  Quản lý tiền

Khi quyết định bạn sẽ trả như thế nào, cần lưu ý rằng:









Đến các đại lý Western Union hoặc MoneyGram, mang theo 
một số giấy tờ tùy thân của bạn: hộ chiếu hoặc thẻ cư trú hoặc 
giấy phép lái xe.

Điền vào mẫu “gửi” tiền đơn giản và đưa cho đại lý Western 
Union hoặc MoneyGram cùng với số tiền mà bạn muốn gửi. 
Bạn sẽ cần điền các thông tin của người nhận như họ, tên, địa 
chỉ, thành phố và nước. Bạn cũng cần cung cấp thông tin của 
người gửi như họ, tên của bạn, địa chỉ, thành phố, nước và số 
điện thoại. 

Các đại lý chuyển tiền MTO này cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác, nhưng hãy kiểm chi phí của họ! 
Dịch vụ cung cấp thêm bao gồm chuyển séc trực tiếp tới nhà của người nhận hoặc gọi điện thông báo cho 
người nhận biết là họ có một khoản tiền gửi.  

Bạn sẽ nhận được một mã số tiền gửi.

Liên lạc với người mà bạn đang chuyển tiền cho họ, và cung cấp mã số tiền gửi cho họ và thông báo số 
tiền mà bạn đã gửi. Chỉ trong một vài phút thì người nhà của bạn có thể nhận tiền. Người nhận tiền phải 
đến  chi nhánh của các đại lý Western Union or MoneyGram ở địa phương để nhận tiền.  







2.7  Lập ngân sách
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Bạn tự tin như thế nào?














