
THUÊ LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG HƠN.
CHÍNH LÀ CÁCH CHÚNG TÔI LÀM VIỆC.
Nếu bạn cung cấp nhân công cho một thương 
nghiệp
Bạn có thể là nhà cung cấp lao động làm thuê theo luật 
định và cần giấy phép để hoạt động.

Nếu một thương nghiệp cung cấp công nhân 
cho công ty của bạn
Bạn phải sử dụng nhà cung cấp lao động làm thuê được 
cấp phép.

Người lao động làm thuê
Chỉ nên đăng ký với nhà cung cấp lao động làm thuê 
được cấp phép.



CHƯƠNG TRÌNH CẤP 
PHÉP LAO ĐỘNG LÀM 
THUÊ TẠI BANG VICTORIA

Tại sao cần có chương trình 
cấp phép?
Quốc hội bang Victoria đã thông qua 
Đạo luật Cấp phép Lao động Làm 
thuê 2018 vào ngày 20 tháng 6 năm 
2018 chiếu theo các khuyến nghị 
của Cơ quan Điều tra Victoria về Lao 
động Làm thuê và Việc làm Không an 
toàn. Cuộc điều tra đã tìm được bằng 
chứng quan trọng cho thấy tình trạng 
bóc lột công nhân trong lĩnh vực lao 
động làm thuê, đặc biệt là ngành làm 
vườn, làm thịt và làm sạch .

Chương trình cấp phép lao động 
làm thuê được hình thành để bảo vệ 
người lao động làm thuê và cải thiện 
tính minh bạch và liêm chính trong 
lĩnh vực lao động làm thuê ngày càng 
phát triển.

Ai quản lý chương trình cấp 
phép lao động làm thuê?
Đạo luật đã thành lập Cơ quan quản 
lý Lao động Làm thuê (Cơ quan) để 
phát triển và thực hiện chương trình 
cấp phép cho các nhà cung cấp lao 
động làm thuê đáp ứng được các tiêu 
chí cụ thể bao gồm tuân thủ luật về 
nơi làm việc. Cơ quan cũng thực hiện 
các hoạt động đảm bảo tuân thủ, 
thực thi và giáo dục trên toàn tiểu 
bang.

Điều này có ý nghĩa gì đối 
với nhà cung cấp lao động 
làm thuê 
Ã	Từ ngày 30 tháng 10 năm 2019, 

chỉ những nhà cung cấp lao động 
làm thuê được cấp phép hoặc đã 
xin giấy phép trước ngày 30 tháng 
10 và không bị bác mới có thể tiếp 
tục hoạt động.

Ã	Các nhà cung cấp đã nộp đơn xin 
giấy phép trước ngày 30 tháng 
10 năm 2019 có thể tiếp tục hoạt 
động cho đến khi có quyết định 
về đơn xin giấy phép đó.

Ã	Bạn phải thanh toán phí nộp đơn 
và lệ phí cấp giấy phép hàng năm.

Ã	Cơ quan quản lý phải nhận thấy 
thỏa đáng rằng mỗi người có liên 
quan trong đơn xin đều là người 
phù hợp và rằng họ hoàn toàn 
tuân thủ Đạo luật này, luật lệ và 
các nghĩa vụ luật định liên quan 
đến luật về  việc làm, nơi làm việc 
và an toàn hiện hành.

Điều này có ý nghĩa gì đối 
với người thuê lao động
Ã	Từ ngày 30 tháng 10 năm 2019, 

các thương nghiệp thuê lao 
động chỉ được phép sử dụng 
nhà cung cấp lao động làm 
thuê được cấp phép hoặc các 
nhà cung cấp đã nộp đơn xin 
phép trước ngày 30 tháng 10 
năm 2019.

Ã	Nếu bạn sử dụng một nhà cung 
cấp đã nộp đơn trước ngày 30 
tháng 10 năm 2019, đơn xin của 
họ phải là đơn chưa bị bác.

Ã	Danh sách các nhà cung cấp lao 
động làm thuê đã được cấp giấy 
phép và những nhà cung cấp đã 
nộp đơn xin giấy phép đều có 
đăng trên website của Cơ quan 
quản lý.

Ã	Người thuê lao động phải tiếp tục 
tuân thủ luật về nơi làm việc của 
tiểu bang và liên bang khi sử dụng 
nhà cung cấp được cấp phép.

Điều này có ý nghĩa gì đối 
với người lao động
Ã	Từ ngày 30 tháng 10 năm 2019 

người lao động làm thuê chỉ nên 
đăng ký với các nhà cung cấp lao 
động làm thuê đã được cấp giấy 
phép.

Ã	Danh sách các nhà cung cấp lao 
động làm thuê đã được cấp giấy 
phép và những nhà cung cấp đã 
nộp đơn xin giấy phép đều có 
đăng trên website của Cơ quan 
quản lý.

Báo cáo vấn đề

Gọi số 1300 545 200 hoặc truy 
cập website của Cơ quan quản lý 
nếu bạn có thắc mắc hoặc thông 
tin về:

Ã	công nhân bị ngược đãi

Ã	nhà cung cấp lao động làm 
thuê không có giấy phép

Ã	người thuê lao động sử dụng 
nhà cung cấp lao động làm 
thuê không có giấy phép

Được ủy quyền và xuất bản bởi Cơ quan quản lý Lao động Làm thuê, Bendigo VIC 3550. 

Để được hỗ trợ biên phiên dịch, hãy gọi số 131 450 và chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Nếu bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm khẩu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Dịch vụ  
Chuyển tiếp Quốc gia. Mời bạn truy cập www.relayservice.gov.au.

labourhireauthority.vic.gov.au

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký nhận bản tin của Cơ quan quản lý, mời bạn truy cập labourhireauthority.vic.gov.au.

Nếu không thể tìm thấy thông tin bạn đang tìm kiếm trên website, mời bạn liên hệ với enquiries@labourhireauthority.vic.gov.au  
hoặc gọi số 1300 545 200.
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