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Văn phòng Thực thi Tiêu
chuẩn Lao động là gì?
Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động được
Hội đồng Giám sát của Hạt Santa Clara thành
lập vào Tháng 11 năm 2017.

Sứ mạng của chúng tôi là nâng cao các tiêu
chuẩn lao động bằng cách tích cực tham gia
vào việc kết nối doanh nghiệp và cộng đồng,
áp dụng các sách lược, đổi mới và nghiên cứu,
cũng như phát triển chính sách trong tinh thần
bình đẳng và công bằng xã hội.

OLSE
Office of Labor
Standards Enforcement

Làm thế nào để tuân thủ các yêu cầu
về lương bổng và giờ làm việc dựa

trên giấy phép thực phẩm của quý vị

Đường dây Tư vấn trực tiếp với Luật sư 
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     1-866-870-7725
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     www.prosperitylab.org

Các nguồn Hỗ Trợ Hạt Santa Clara

 Thúc đẩy một môi trường kinh tế lành
mạnh cho các doanh nghiệp và người lao
động trong Quận Hạt
 Tuân thủ luật lao động toàn ngành cấp
Liên bang và Tiểu bang 
 Bảo đảm sự thỏa đáng của các phán quyết
hiện hành

1.

2.

3.

Mục tiêu

Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động
(OLSE), cộng tác với Sở Sức khỏe Môi trường
của Hạt Santa Clara, cùng làm việc với những
người bán lẻ thực phẩm đã có phán quyết vi
phạm luật lao động nhằm khuyến khích việc
thỏa thuận về khoản bồi thường.

Tìm hiểu về Chương Trình Ngăn
Chặn Nạn Trả Thiếu Tiền Lương
Trong Ngành Cần Giấy phép
Thực phẩm



Chương trình Ngăn Chặn Nạn
Trả Thiếu Tiền Lương Trong
Ngành Thực phẩmCần Giấy
phép là gì?

 Chứng minh đã hoàn toàn tuân thủ phán
quyết của tòa
 Chứng minh rằng chưa có phán quyết cuối
cùng của tòa hoặc không áp dụng cho người
được cấp giấy phép
 Công nhận phán quyết của tòa về khoản tiền
phải trả và lập kế hoạch trả tiền

Những người có giấy phép cung cấp thực phẩm
đang có lệnh tòa hoặc phán quyết vi phạm luật
lao động có thể nhận được một số thông báo từ
Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động (Office
of Labor Standards Enforcement, OLSE) của Quận
Hạt và Sở Sức khỏe Môi trường (Department of
Environmental Health, DEH) yêu cầu hồi đáp bằng
cách:  

1.

2.

3.

Biện pháp cưỡng chế sẽ kết thúc khi tất cả
các phán quyết của tòa về khoản tiền phải
trả được thanh toán đầy đủ.

Điều này ảnh hưởng đến doanh
nghiệp của tôi như thế nào?

Tiến trình Tuân thủ

Thanh toán đầy đủ theo phán quyết hoặc
lệnh tòa 
Gọi văn phòng OLSE để lập kế hoạch
thanh toán
Yêu cầu một phiên điều trần để kháng
cáo về Thông báo Vi phạm

Nếu doanh nghiệp của quý vị có giấy phép
cung cấp thực phẩm và quý vị hiện có phán
quyết hoặc lệnh tòa đã vi phạm luật lao
động, quý vị có 45 ngày để tuân thủ trước
khi Quận Hạt bắt đầu các biện pháp cưỡng
chế. Quý vị có thể tạm dừng các biện pháp
này bằng cách:

Không có phán quyết, thì không
bị ảnh hưởng
Doanh nghiệp của quý vị sẽ không bị ảnh
hưởng nếu quý vị không nhận được một phán
quyết hoặc lệnh tòa hiện hành. Nếu quý vị
không chắc chắn đã có lệnh tòa hoặc phán
quyết cho trường hợp của quý vị hay không,
hãy liên lạc:

Không tuân theo các luật lệ về lương bổng
và giờ làm việc như mức lương tối thiểu, giờ
làm việc phụ trội, và giờ nghỉ giải lao
Các vi phạm tại nơi làm việc như trả đũa,
quấy rối tình dục hoặc buôn sức lao động

Phán quyết hoặc lệnh hành chính tối hậu do
Văn phòng Ủy ban Lao động California và Bộ
Lao động Hoa Kỳ ban hành là những lệnh có
liên quan đến các vi phạm luật lao động, chẳng
hạn như:

Phán quyết là gì?
Kế hoạch
Trả tiền

Ngày 1

Ngày 15

Ngày 30

Ngày 45

Thông báo về Lệnh Phán Quyết Hiện Hành

Thông báo yêu
cầu Tuân thủ

Thông báo về
việc Vi phạm

Thanh toán tiền theo Phán quyết
Hiện hành 

Thanh toán
Đầy đủ

Yêu cầu Điều trần để
Kháng cáo  

Thanh toán xong:
Tuân thủ Đầy đủ

Thanh toán chưa
Đầy đủ

Tạm ngưng Giấy phép Cung cấp Thực phẩm

Tuân thủKhông tuân thủ

Điện thoại: 1-408-277-1266
Trang mạng: www.dir.ca.gov/dlse

Văn phòng Ủy ban Lao động California:

Điện thoại: 1-408-291-7730
Trang mạng: www.dol.gov/agencies/whd

Bộ lao động Hoa Kỳ:


