
Vấn đề việc làm – nhận 
biết các dấu hiệu

Hãy đọc tờ thông tin này để tìm hiểu xem 
điều kiện làm việc, trả lương hoặc nghỉ phép 
của quý vị có bất công không và những gì 
quý vị có thể làm về vấn đề đó.

Tôi được trả lương dưới $21,38 một giờ   
(tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2022)

Mức lương tối thiểu toàn quốc là $21,38 mỗi giờ. 
Mọi người lao động phải được trả ít nhất số tiền 
này. Những nhân viên thời vụ được trả theo mức 
lương tối thiểu toàn quốc cũng có thể nhận thêm 
được ít nhất là 25% mức lương thời vụ. Việc được 
trả lương ít hơn mức này là hợp pháp nếu quý vị là 
‘nhân viên trẻ’, thường là từ 20 tuổi trở xuống. Hầu 
hết các mức tối thiểu trong chế độ lương thưởng 
đều cao hơn mức lương tối thiểu. Mức lương tối 
thiểu được cập nhật hàng năm từ tháng 7.

Tôi được trả ‘tiền mặt’ và không nhận 
được phiếu trả lương 

Việc quý vị được trả bằng tiền mặt là hợp pháp – 
nhưng chủ lao động của quý vị phải đưa cho quý vị 
phiếu trả lương. Nếu quý vị nhận tiền mặt mà không 
có phiếu trả lương thì có một rủi ro thực sự rằng chủ 
lao động của quý vị không tuân thủ pháp luật. 

Ví dụ: chủ lao động của quý vị có thể không đóng 
góp quỹ hưu bổng cho quý vị hoặc đóng thuế thu 
nhập trên tiền lương của quý vị.

Tôi đang làm việc trong thời gian thử 
việc không lương 

Một số trường hợp thử việc không lương trong một 
khoảng thời gian rất ngắn có thể hợp pháp, chẳng 
hạn như khi chủ lao động yêu cầu quý vị thể hiện kỹ 
năng của mình trước khi tuyển dụng quý vị. Ví dụ: 
nếu quý vị đang xin việc làm nhân viên pha cà phê, 
quý vị có thể mất nửa giờ để chứng minh rằng mình 
có thể pha nhiều loại cà phê khác nhau bằng máy pha 
cà phê. Đối với các công việc khác, quý vị có thể mất 
nhiều thời gian hơn để thể hiện kỹ năng của mình. 

Nếu chủ lao động của quý vị yêu cầu quý vị tham gia 
khóa huấn luyện để chuẩn bị cho công việc, quý vị 
phải được trả lương cho việc này. 

Tôi đang làm việc không lương và tôi 
không chắc liệu mình có được trả lương 
hay không

Mọi người làm việc không lương vì những lý do khác 
nhau, chẳng hạn như làm tình nguyện hoặc để có 
kinh nghiệm làm việc. Việc này có thể hợp pháp 
miễn là quý vị thực sự không phải là một nhân viên.

Tình nguyện viên là người làm việc mà không mong 
được trả lương. Ví dụ: giúp đỡ một tổ chức từ thiện. 
Nếu quý vị là tình nguyện viên, quý vị không được 
hưởng lương cho công việc mà quý vị làm.

Quý vị không được hưởng lương cho công việc nếu 
quý vị là sinh viên đang trong thời gian học nghề do 
một tổ chức giáo dục hoặc đào tạo được ủy quyền 
ở Úc sắp xếp và làm việc không lương là một phần 
trong khóa học của quý vị.

Chế độ lương thưởng là gì?  

Chế độ lương thưởng do Ủy Ban Việc Làm Công 
Bằng (Fair Work Commission) lập ra và đặt ra 
mức lương tối thiểu cũng như các điều kiện cho 
ngành mà quý vị làm việc. Cơ quan Thanh Tra 
Việc Làm Công Bằng (Fair Work Ombudsman, 
FWO) có thể cung cấp thông tin về chế độ lương 
thưởng, mức lương, làm thêm giờ, thời gian 
nghỉ và các quyền được hưởng khác. 
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Sẽ phức tạp hơn nếu quý vị đang trải nghiệm làm việc 
không lương hoặc thực tập không lương không nằm 
trong chương trình học tập của quý vị. Một số trong 
các sắp xếp này là hợp pháp, một số thì không. Ví dụ: 
nếu quý vị đồng ý làm việc không lương cho chủ lao 
động để tích lũy kinh nghiệm, nhưng công việc của 
quý vị không được giám sát và quý vị được giao các 
nhiệm vụ như những nhân viên khác mà quý vị tự 
làm, thì quý vị có thể được coi là một nhân viên và 
được quyền hưởng lương cho công việc quý vị làm. 

Nếu quý vị không chắc liệu công việc không lương 
của mình có hợp pháp hay không, quý vị nên hỏi tư 
vấn pháp lý.

Tôi không chắc là mình đang được nhận 
làm như là một nhân viên thời vụ hay 
hợp đồng lâu dài

Một nhân viên hợp đồng lâu dài có thể làm việc 
toàn thời gian hoặc bán thời gian. Một nhân viên 
thời vụ đôi khi có thể làm việc toàn thời gian và vẫn 
được coi là nhân viên thời vụ.

Một nhân viên hợp đồng lâu dài có quyền được nghỉ 
phép hàng năm có lương, nghỉ phép vì lý do cá nhân/
chăm sóc người bệnh có lương, được thông báo về 
việc họ nghỉ làm và đôi khi là sa thải. Một nhân viên 
thời vụ không được hưởng những điều này nhưng 
thường được hưởng thêm 25% so với mức trả tối 
thiểu trong chế độ lương thưởng, thỏa thuận doanh 
nghiệp hoặc mức lương tối thiểu toàn quốc.

Tiêu Chuẩn Việc Làm Quốc Gia (National 
Employment Standards, NES) là 11 quyền lợi làm 
việc tối thiểu phải được cung cấp cho tất cả nhân 
viên. Tất cả nhân viên (bao gồm cả nhân viên thời 
vụ) được hưởng 5 ngày nghỉ phép không lương mỗi 
năm nếu bị bạo hành từ người phối ngẫu và trong 
gia đình như một phần của NES.

Nếu quý vị đã đồng ý với chủ lao động của mình là 
làm việc với tư cách là nhân viên thời vụ thì quý vị có 
lẽ là một nhân viên thời vụ. Nếu không chắc chắn, quý 
vị nên hỏi tư vấn pháp lý về trường hợp của mình.

Những nhân viên thời vụ đã làm việc cho chủ lao 
động của họ trong 12 tháng phải được chủ lao động 
đề nghị một lựa chọn chuyển sang làm việc toàn thời 
gian hoặc bán thời gian (hợp đồng lâu dài). Đây được 
gọi là ‘chuyển đổi từ thời vụ’. Cần phải đáp ứng một 
số yêu cầu về tính đủ điều kiện để việc này diễn ra.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng Fair 
Work Australia: www.fairwork.gov.au.

Tôi không được trả thêm tiền khi làm việc 
vào cuối tuần hoặc làm ca tối 

Nhiều chế độ lương thưởng có mức tiền công theo giờ 
cao hơn vào dịp cuối tuần, ngày lễ, vào buổi tối hoặc sáng 
sớm. Nếu được hưởng chế độ lương thưởng này, quý vị 
nên kiểm tra chế độ lương thưởng của mình để xem quý 
vị có được trả thêm tiền cho công việc đó hay không. 

Quý vị có thể kiểm tra chế độ lương thưởng của 
mình trên trang mạng của Fair Work:  
www.fairwork.gov.au

Nếu quý vị không được hưởng một chế độ lương 
thưởng nào, quý vị chỉ được hưởng mức tiền công 
cao hơn cho làm việc vào cuối tuần, ngày lễ, vào 
buổi tối hoặc sáng sớm nếu hợp đồng của quý vị 
quy định như vậy.

Tôi không nhận được tiền hưu bổng

Chủ lao động của quý vị phải đóng góp thêm 10% 
tiền lương vào quỹ hưu bổng của quý vị.

Trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, nếu quý vị kiếm 
được $450 trở xuống mỗi tháng trước thuế, chủ lao 
động của quý vị không phải trả tiền hưu bổng cho 
quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, chủ lao động 
phải trả tiền hưu bổng cho quý vị bất kể quý vị kiếm 
được bao nhiêu tiền.

Nếu quý vị dưới 18 tuổi và làm việc từ 30 giờ trở 
xuống mỗi tuần, chủ lao động không phải trả tiền 
hưu bổng cho quý vị.

Nếu quý vị là nhà thầu và quý vị không có nhân viên 
riêng, quý vị có thể được hưởng tiền hưu bổng. Nếu 
quý vị thuộc trường hợp này, quý vị cần liên hệ với 
Văn Phòng Thuế Vụ Úc (Australian Taxation Office , 
ATO) hoặc hỏi tư vấn pháp lý.

Tôi làm việc trong nhiều giờ không có thời 
gian nghỉ

Nếu quý vị được hưởng một chế độ lương thưởng 
hoặc thỏa thuận doanh nghiệp, quý vị có quyền 
được nghỉ ngơi. Quý vị cần kiểm tra chế độ lương 
thưởng hoặc thỏa thuận doanh nghiệp của mình để 
biết thêm chi tiết về việc nghỉ ngơi của quý vị.

Quý vị cũng có quyền được nghỉ ngơi trong hợp 
đồng lao động của quý vị.

Nếu quý vị không có hợp đồng hoặc trong hợp đồng 
không có quy định nào về việc nghỉ ngơi, quý vị vẫn 
cần nghỉ ngơi. Điều này là do luật sức khỏe và an 
toàn lao động yêu cầu nơi làm việc phải an toàn và 
lành mạnh. Nếu chủ lao động không cho quý vị đủ 
thời gian nghỉ ngơi, điều đó có thể làm tăng nguy cơ 
tai nạn, mệt mỏi hay bệnh lý về tâm thần. 
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Tôi được hỗ trợ ăn uống và chỗ ở cho 
công việc tôi làm 

Chủ lao động của quý vị phải trả tiền công đầy đủ 
cho công việc quý vị làm. Tuy nhiên, chủ lao động có 
thể khấu trừ chi phí thuê chỗ ở hoặc tiền ăn uống từ 
tiền lương của quý vị nếu quý vị đã đồng ý với điều 
đó bằng văn bản và số tiền khấu trừ được ghi trên 
phiếu lương của quý vị. Số tiền khấu trừ phải ở mức 
phù hợp.

Một số chế độ lương thưởng cho phép chủ lao 
động khấu trừ tiền ăn uống từ tiền lương một cách 
rõ ràng. Ví dụ: nếu quý vị sống và làm việc tại nhà 
nghỉ, chế độ lương thưởng về dịch vụ tiếp đãi cho 
phép chủ lao động của quý vị khấu trừ một số tiền 
cố định cho dịch vụ ăn ở từ tiền trả cho quý vị. Làm 
việc trong nhiều giờ chỉ để đổi lấy chỗ ở thường 
bị coi là bóc lột. Người lao động vô gia cư hoặc có 
nguy cơ vô gia cư đôi lúc gặp phải tình huống này.  

Tôi đã bị đuổi việc một cách không công 
bằng 

Không phải tất cả các trường hợp đuổi việc đều 
không công bằng, nhưng thông thường chủ lao 
động của quý vị phải có lý do chính đáng để chấm 
dứt hợp đồng lao động của quý vị và cho quý vị cơ 
hội để phản hồi lý do đó. Nếu quý vị nghĩ rằng việc 
mình bị đuổi việc là không công bằng, quý vị cần 
hỏi tư vấn pháp lý nhanh nhất có thể. Quý vị chỉ có 
21 ngày kể từ ngày quý vị bị đuổi việc để khởi kiện 
vụ đuổi việc không công bằng tại Ủy Ban Việc Làm 
Công Bằng. Nếu quý vị làm việc cho Chính Quyền 
NSW hoặc hội đồng địa phương ở NSW, quý vị 
thường sẽ phải làm việc với Ủy Ban Quan Hệ Ngành 
Nghề NSW (NSW Industrial Relations Commission). 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.fwc.gov.au   

Tài liệu này là hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không nên sử dụng tài liệu này như là lời khuyên pháp lý và chúng tôi khuyến nghị 
quý vị trao đổi với luật sư về trường hợp của mình. Thông tin trong tài liệu là chính xác tại thời điểm phát hành, nhưng có thể thay đổi. Để 
biết thêm thông tin, hãy liên hệ với LawAccess NSW theo số điện thoại 1300 888 529.

This factsheet is also available in Arabic, Chinese (Sim), Hindi, Nepalese, Spanish, Tamil and Vietnamese.
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Tôi đã bị đuổi việc vì tôi đã khiếu nại với 
sếp của mình 

Đạo Luật Việc Làm Công Bằng (Fair Work Act) bảo 
vệ những người lao động ‘đấu tranh’ bảo vệ các 
quyền hoặc khiếu nại về việc làm của họ. Nếu quý 
vị bị đuổi việc do có yêu cầu về các quyền tại nơi 
làm việc hoặc khiếu nại, quý vị có thể làm đơn xin 
bảo vệ chung do bị sa thải tại Ủy Ban Việc Làm Công 
Bằng (Fair Work Commission). Thời gian giới hạn là 
21 ngày kể từ ngày quý vị bị sa thải để bắt đầu thực 
hiện hành động pháp lý này. Quý vị nên hỏi tư vấn 
pháp lý vì  đơn xin bảo vệ chung do bị sa thải là một 
hoạt động phức tạp.  

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.fwc.gov.au

Tôi có thể nhận thêm trợ giúp ở đâu? 

LawAccess NSW là một dịch vụ miễn phí của chính 
quyền cung cấp thông tin pháp lý và giới thiệu các 
dịch vụ dành cho những người gặp vấn đề pháp lý ở 
NSW.

Trò chuyện trực tuyến bằng cách nhấp vào nút trò 
chuyện ở phía bên tay phải trang mạng LawAccess 
NSW tại địa chỉ www.lawaccess.nsw.gov.au, hoặc 
gọi số 1300 888 529 trong thời gian từ 9 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày 
nghỉ lễ).  

MNLA60486 | APRIL 2023 / THÁNG 4 NĂM 2023

http://www.fwc.gov.au
http://www.fwc.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au

