Hòa giải và Chế độ hỗ trợ giải quyết tranh chấp dựa trên 「 Luật bình đẳng cơ hội
tuyển dụng nam nữ 」「Luật nghỉ việc để chăm sóc trẻ em ・ điều dưỡng」「Luật lao
động bán thời gian ・ lao động có thời hạn」 và 「Luật thúc đẩy chính sách lao động
toàn diện」
Phòng Môi trường Việc làm và Bình đẳng của Cục Lao động Tỉnh đang thực hiện hỗ trợ bằng 2 phương pháp để nhanh chóng giải quyết
những vấn đề phát sinh dưới đây giữa người lao động và người sử dụng lao động, nếu có khiếu nại từ một bên hoặc cả hai bên đương sự.
●Các vấn đề liên quan đến đối xử bình đẳng giữa nam và nữ v.v…
●Vấn đề liên quan đến nghỉ việc để chăm sóc con, điều dưỡng v.v…
●Vấn đề liên quan đến việc đãi ngộ bình đẳng giữa nhân viên chính
thức và nhân viên bán thời gian・ nhân viên hợp đồng v.v…
●Vấn đề về lạm dụng quyền lực tại nơi làm việc

① Hỗ trợ giải quyết tranh chấp từ Giám đốc Cục lao
động tỉnh
② Hoà giải bằng cuộc họp hòa giải về các vấn đề như
cơ hội bình đẳng, cuộc họp hòa giải hỗ trợ cân bằng,
cuộc họp hòa giải đối xử công bằng, cuộc họp hòa
giải vấn đề về hành vi và lời nói của cấp trên.

Tr o n g c ô n g t y
Tranh chấp

Người lao động

Các biện pháp tự giải quyết vấn đề trong công ty

Chủ doanh nghiệp

Chưa được giải quyết

Phòng Môi trường Việc làm và Bình đẳng của Cục Lao động Tỉnh
●Hỗ trợ tư vấn

● Giải thích về Hệ thống hỗ trợ giải quyết tranh chấp・ Hòa giải・Hướng dẫn hành chính

Thực hiện theo nguyện vọng của đương sự
Nếu bạn muốn cơ quan hành chính
giải quyết vấn đề nhanh chóng
với thủ tục đơn giản

①Hỗ trợ giải quyết tranh chấp từ
Giám đốc Cục lao động tỉnh
Lời khuyên・hướng dẫn・khuyến nghị

Nếu bạn muốn trợ giúp từ một
tổ chức bên thứ ba với độ công bằng
và tính trung lập cao

②Cuộc họp hòa giải
Hoà giải・Lập đề xuất hoà giải
Chấp nhận đề xuất

Thực hiện chỉ đạo hành
chính của Giám đốc Cục
lao động tỉnh

Đặc điểm của hệ thống hỗ trợ giải quyết tranh chấp ・hòa giải
１

Chúng tôi sẽ duy trì tính trung lập và công bằng nghiêm ngặt, đồng thời thực hiện hỗ trợ từ quan điểm khách quan và
trung thực với luật pháp.

２

Chúng tôi đưa ra các biện pháp giải quyết tranh chấp thiết thực dựa trên thoả hiệp, nhượng bộ của cả hai bên đương sự.

３

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn so với việc phải ra toà tốn nhiều thời gian và tiền bạc.

４

Có thể sử dụng dịch vụ miễn phí

５

Nội dung hòa giải hay hỗ trợ sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác ngoài các bên liên quan và quyền riêng tư của các

６

bên trong tranh chấp sẽ được bảo vệ.
Nghiêm cấm người sử dụng lao động sa thải, thuyên chuyển vị trí, cách chức, giảm lương hoặc đối xử bất lợi với người
lao động vì lý do người lao động đã xin hòa giải, hỗ trợ từ Giám đốc Cục lao động tỉnh.

Vui lòng liên hệ với của Phòng Môi trường Việc làm và Bình đẳng của Cục Lao động địa phương gần nhất để thảo luận về thủ tục sử
dụng chế độ hay phạm vi tranh chấp mà là đối tượng được hỗ trợ.

● Danh sách văn phòng
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