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Q.1

Câu hỏi thường gặp
Hợp đồng lao động có nhất thiết phải quy định thời hạn hợp đồng
không? Ngoài ra, khi hợp đồng hết hạn có thể gia hạn tiếp hay
không?

ANSWER Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ có quy định về thời hạn tối đa của hợp đồng, tuy nhiên hai

bên cũng có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn. Ngoài ra, khi hết thời hạn hợp đồng, dựa trên sự
thống nhất của người sử dụng lao động và người lao động, hai bên có thể gia hạn tiếp hợp đồng. Khi hợp
đồng lao động có thời hạn được gia hạn với tổng thời gian vượt quá 5 năm, nếu người lao động có yêu
cầu, hợp đồng có thời hạn có thể chuyển đổi thành hợp đồng không xác định thời hạn.
Tham khảo 1 (05), 2 (03)

Q.2

Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm. Công ty
báo với tôi rằng nếu tôi muốn nghỉ việc trước khi kết thúc thời hạn
hợp đồng thì tôi phải nộp tiền phạt 500.000 yên. Có đúng là tôi cần
phải nộp phạt không?

ANSWER Người sử dụng lao động bị cấm thu tiền phạt vi phạm hợp đồng đối với người lao động nghỉ việc trước hạn

hợp đồng.

Tham khảo 1 (07)

Q.3

Tôi bị thương do tai nạn tại nơi làm việc nên phải nghỉ làm để
điều trị, nhưng công ty lấy lý do “làm công việc đình trệ” để sa
thải tôi. Việc sa thải như vậy có hợp pháp không?

ANSWER Công ty không được phép sa thải người lao động đang trong thời gian nghỉ việc điều trị thương tật mắc

phải trong quá trình lao động. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng trong trường hợp công ty ngưng hoạt
động do thiên tai và do những lý do bất khả kháng khác.
Tham khảo 1 (08)

Q.4

Tôi có nghe nói rằng công ty không được sa thải người đang nghỉ
việc trong thời gian điều trị tai nạn lao động, thời gian nghỉ thai sản và
trong khoảng 30 ngày sau các kỳ nghỉ đó. Như vậy, cụ thể là sẽ áp
dụng trong những trường hợp nào?

ANSWER Luật cấm sa thải người lao động trong những trường hợp sau:

Sa thải với lý do liên quan đến quốc tịch, tín ngưỡng, địa vị xã hội.
Sa thải với lý do người lao động đã nộp đơn tố cáo lên Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao
động, hoặc đã nhờ Phòng lao động tỉnh hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến quan hệ
lao động cá nhân.
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Câu hỏi thường gặp

Sa thải với lý do người lao động là thành viên của công đoàn hoặc đã tham gia một hoạt động
hợp pháp của công đoàn.
Sa thải với lý do người lao động là phụ nữ, hoặc là phụ nữ đã kết hôn, đang mang thai, đã sinh
con hoặc đang nghỉ thai sản.
Sa thải với lý do người lao động xin nghỉ chăm con, chăm sóc người thân, hoặc vì người lao
động đã nghỉ chăm con, chăm sóc người thân.
Tham khảo 1 (08)

Q.5

Khi nghỉ việc tôi có nhận được tiền lương của những ngày đã làm
việc mà chưa đến ngày chi trả không?

ANSWER Khi nghỉ việc, người lao động sẽ được thanh toán toàn bộ tiền lương chưa nhận được trong vòng 7 ngày kể

từ ngày nghỉ, kể cả khi chưa đến ngày chi trả lương theo quy định.

Tham khảo 1 (11)

Q.6

Công ty báo với tôi rằng tôi sẽ nghỉ làm 1 tuần do không có việc.
Vậy trong khoảng thời gian đó tôi có được trả lương không?

ANSWER Trường
Trườnghợp
hợpngười
ngườilao
laođộng
độngnghỉ
nghỉlàm
làmdodovấn
vấnđềđềcủa
củangười
ngườisử
sửdụng
dụnglao
laođộng
độngthìthìngười
ngườisử
sửdụng
dụnglao
laođộng
động

phải
một khoản
tiềnmột
ít nhất
bằng
lương
việc
bìnhlàm
thường
của người
laocủa
động.
phải
trảcho
chotrả
người
lao động
khoản
tiền60%
ít hất
bằnglàm
60%
lương
việc bình
thường
người lao động.

Tham khảo 1 (13)

Q.7

Bình thường tôi làm việc 8 giờ/ngày. Nhưng khi công việc bận rộn
tôi phải làm 13 giờ/ngày, có khi làm quá 10 giờ đêm. Khi đó, tôi
cũng chỉ được trả lương bằng tiền lương 1 giờ là 1200 yên nhân
cho thời gian đã làm việc quá giờ. Cách chi trả như vậy có đúng
không?

ANSWER Thời gian làm việc vượt quá 8 giờ/ngày là thời gian làm thêm, được tính bằng 125% đơn giá tiền lương làm

việc bình thường. Theo như câu hỏi của bạn, thì mỗi giờ làm thêm bạn phải được trả từ 1500 yên trở lên.
Đồng thời, nếu thời gian làm thêm nằm trong khoảng từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng thì sẽ được trả
thêm tiền trợ cấp làm việc ban đêm bằng 25% đơn giá tiền lương làm việc bình thường, cộng với 125% tiền
lương làm thêm tổng cộng là 150%. Trong trường hợp bạn hỏi, mỗi giờ làm thêm quá 10 giờ đêm thì công
ty có nghĩa vụ phải trả cho bạn ít nhất 1800 yên/giờ.
Tham khảo 1 (16)
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Q.8

Tôi xin công ty nghỉ phép năm 3 ngày liên tục, nhưng công ty nói
là đang thường xuyên thiếu hụt lao động làm việcnên không chấp
thuận cho tôi được nghỉ phép. Như vậy có vấn đề gì không?

ANSWER Về nguyên tắc, đối với việc nghỉ phép năm, “thời điểm người lao động có yêu cầu” , công ty phải sắp xếp

cho nghỉ. Ngày tháng nghỉ cụ thể sẽ do người lao động chỉ định, và trên nguyên tắc, người lao động có
quyền quyết định nghỉ riêng lẻ trong năm hay gom chung lại nghỉ nhiều ngày liên tục. Mặc khác, nếu thời
điểm nghỉ phép năm mà người lao động yêu cầu “gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của công ty” thì
công ty có quyền thay đổi ngày nghỉ phép của người lao động để điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh
doanh. Tuy nhiên, công ty không được phép dùng quyền đổi ngày nghỉ với lý do “thường xuyên thiếu hụt
lao động làm việc” .
Tham khảo 1 (17)

Q.9

Ở nơi làm việc, đồng nghiệp cấp trên bảo tôi lái xe nâng. Tôi không
có bằng lái xe thì mà cứ lái thì có vấn đề gì không?

ANSWER Trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu người lao động lái xe nâng trong nhà máy thì chỉ những

người đã hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt về lái xe nâng mới có thể vận hành xe có tải trọng dưới 1
tấn, và chỉ những người đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng lái xe mới được vận hành xe nâng có tải
trọng lớn từ 1 tấn trở lên.
Tham khảo 4 (03)
4

Q.10

Tôi bị thương trong lúc làm việc nên không thể tiếp tục đi làm. Công
ty nói với tôi rằng công ty sẽ thanh toán phí điều trị nhưng sẽ không
trả lương trong thời gian tôi nghỉ làm.

ANSWER Bảo hiểm tai nạn lao động sẽ chi trả trợ cấp (bồi thường) cho thời gian tạm nghỉ làm việc tính từ ngày nghỉ

làm việc thứ 4 trở đi trong trường hợp người lao động không thể làm việc và không được nhận lương do
điều trị bệnh, hoặc điều trị chấn thương xảy ra trong thời gian làm việc hoặc trên đường đi làm.
Bạn hãy trao đổi ngay với Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động.
Tham khảo 5
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quan tư
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thiệu các
các cơ
cơ quan
quan tư
tưvấn
vấn
Giới thiệu đường dây tư vấn dành cho lao động người nước ngoài

Hướng dẫn về đường dây tư vấn dành cho người lao động nước ngoài

Bộ Y tế, Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản đã thiết lập "Đường dây tư vấn dành cho lao động người nước ngoài" nhằm giải đáp
Tạithắc
Bộ Y
Tế từ
- Phúc
Lợi - người
Lao Động,
thiết13
lậpngôn
“Đường
vấn
dành
cho người
động
nước ngoài” bằng 8 thứ tiếng
các
mắc
lao động
nướcchúng
ngoàitôi
bằng
ngữ dây
sau tư
đây
như
là tiếng
Anh vàlao
tiếng
Trung.
bao
gồm tiếng
Anh,
Quốc,
Nha,
Nha,
tiếngcơ
Việt
Nam,
Myanmar
vàvấn
tiếng
Đường
dây tư
vấntiếng
này Trung
sẽ hỗ trợ
giảitiếng
thíchBồ
cácĐào
điều
luật,tiếng
quy Tây
địnhBan
cũng
nhưtiếng
giới Tagalog,
thiệu tới các
quan
liêntiếng
quan,
vv về các
Nepal.
đề liên quan đến điều kiện lao động.
Tại “Đường dây tư vấn dành cho người lao động nước ngoài” , chúng tôi sẽ giải thích các quy định pháp luật về các vấn đề liên
Cuộc gọi đến "Đường dây tư vấn dành cho người lao động nước ngoài" sẽ được tính cước 8.5 yên/180 giây nếu gọi bằng điện
quan đến điều kiện lao động và giới thiệu các cơ quan liên quan.
thoại
cố định (đã bao gồm thuế), 10 yên/180 giây nếu gọi bằng điện thoại di động (đã bao gồm thuế).
Các cuộc điện thoại gọi đến “Đường dây tư vấn dành cho người lao động nước ngoài” sẽ phát sinh cước phí như sau: Với điện
thoại cố định là 8,5Ngôn
yên (đã
bao gồm thuế) cho Ngày
mỗi 180làm
giây;
với điện thoại di
độnggian
là 10làm
yên việc
(đã bao gồm thuế)
mỗithoại
180 giây.
ngữ
việc
Thời
Sốcho
điện

Tiếng Anh
Ngôn ngữ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc

Tiếng Trung
Tiếng Anh
Tiếng
Bồ Đào Nha
Tiếng Trung
Quốc

Thứ
hai6– thứ sáu
Từ thứ 2 đến
thứ
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Philippin

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Việt Nam

Tiếng Tagalog

Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6

Tiếng Myanma

Tiếng Việt

Tiếng Nepal

Tiếng Myanmar
Tiếng Hàn

Thứ hai

Từ 10 giờ sáng đến
3 giờ chiều
Từtrưa
10 giờ
đến
3 giờ chiều
(nghỉ
từ sáng
12 giờ
đến
trưa từ 12 giờ đến
1(Nghỉ
giờ chiều)

Từ thứ 2 đến
thứ 6
Thứ ba, thứ tư, thứ năm

1 giờ chiều)

Thứ 2, thứ
Thứ4năm, thứ sáu

Tiếng Nepal
Tiếng Thái

Thứ 3, thứ 5

Tiếng
Thứ
tự ngày 3 tháng 1.
* Trừ ngày nghỉ
lễ vàIndonesia
nghỉ Tết từ ngày 29 tháng12
đến
* Cước phí Tiếng
điện thoại
sẽ
do
người
gọi
trả.
Campuchia

0570-001-703
0570-001702
0570-001-704
0570-001703
0570-001-705
0570-001704
0570-001-706
0570-001705
0570-001-707
0570-001706
0570-001-708
0570-001707
0570-001-709
0570-001708
0570-001-712
0570-001-715
0570-001-716
0570-001-718

Thứ sáu

Tiếng Mông Cổ

Số0570-001-701
điện thoại
0570-001-702
0570-001701

Hướng dẫn về đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động
Giới thiệu đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động

"Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động" được tiến hành dưới sự uỷ quyền từ Bộ Y Tế - Phúc Lợi - Lao Động. Đây
Đường dây
dây nóng
vấn
điều
kiệnquốc
lao động"
mộtgọi
dự án
do Bộ
Lao thoại
động và
thực
hiện dưới dạng ủy thác. Đây
là "đường
miễn tư
phí
trên
toàn
và cólà thể
được
từ Ycảtế,điện
cố Phúc
định lợi
và Nhật
điệnBản
thoại
di động.

là đường dây miễn phí cho phép thực hiện các cuộc gọi miễn phí từ mọi nơi trên khắp đất nước Nhật bằng bất cứ hình thức nào trong các
Tại "Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động" ngoài tiếng Nhật, chúng tôi tiến hành tư vấn bằng 8 ngôn ngữ bao
hình thức: điện thoại cố định, điện thoại di động hay điện thoại công cộng.
gồm: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar
Ngoài tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung, đường dây nóng này còn hỗ trợ tư vấn bằng các ngôn ngữ khác tổng cộng có 14 ngôn ngữ
và tiếng Nepal. Chúng tôi giải thích các quy định pháp luật về các vấn đề liên quan đến điều kiện lao động và giới thiệu
như dưới đây. Trường hợp muốn nhận được sự tư vấn ngoài giờ làm việc hay vào ngày nghỉ của Sở lao động địa phương hoặc Phòng
các cơ quan liên quan vào sau giờ làm việc và vào ngày nghỉ của các Cục lao động ở các tỉnh thàn h và Văn phòng giám
Giám
sátchuẩn
tiêu chuẩn
động,
bạntỉnh
có thể
gọi đến
dây này để được tư vấn, giải thích về các điều luật, quy định cũng như được giới
sát tiêu
lao lao
động
ở các
thành
địa đường
phương.
thiệu tới các cơ quan liên quan,v.v về các vấn đề liên quan đến điều kiện lao động.

Ngôn ngữ
Ngôn ngữ

Ngày làmNgày
việc làm việc

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Thứ hai-chủ nhật
Tiếng Trung
Tiếng Anh
(hàng
Từ thứ 2 đến Chủ
nhậtngày)
Tiếng
Bồ Đào Nha (Hàng ngày)
Tiếng Trung
Quốc

Thờilàm
gianviệc
làm việc
Thời gian

Tiếng Nhật

〇 Ngày thường
 Ngày (từ
thường
thứ hai tới thứ sáu).
(thứ 2 ~ thứ 6)
Tiếng Bồ Đào Nha
Từ
5
chiều
Thứ ba, thứ tư, thứ bảy5 giờ chiềugiờ
Tiếng Philippin
~ 10
giờđến
tối 10 giờ tối
Thứ 3, thứ 5, thứ
6, thứ 7
Tiếng Tây Ban
TiếngNha
Việt Nam
Thứ tư, thứ sáu, thứ bảy
 Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ
Tiếng Tagalog
Tiếng Myanma Thứ 3, thứ 4, thứ 7
Thứ tư, chủ nhật9 giờ sáng ~ 9 giờ tối
〇 Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ
Tiếng Nepal Thứ 4, thứ 6, thứ 7
Tiếng Việt
Tiếng Tây Ban Nha

Thứ ba, thứ năm - thứ bảy

Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

Tiếng Hàn

Tiếng Myanmar

Tiếng Thái

Tiếng Nepal

Thứ
năm, chủ nhật
Thứ 4, Chủ
nhật

Tiếng Indonesia

Tiếng Campuchia
Tiếng Mông Cổ

Thứ hai, thứ bảy

điện
thoại
SốSố
điện
thoại
0120-811-610
0120-811-610
0120-531-401
0120-004-008
0120-531-402
0120-531-403
0120-150-520
0120-531-404
0120-290-922
0120-531-405
0120-336-230
0120-531-406
0120-400-166
0120-531-407
0120-531-408
0120-558-815
0120-613-801
0120-662-700
0120-613-802
0120-750-880
0120-613-803
0120-613-804
0120-613-805
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*LớLWKLệXJµFWưYấQG¢QKFKRQJườLODRÓộQJQướFQJR¢L
Góc tư vấn dành cho người lao động nước ngoài được thiết lập ở các cục Lao động và Sở giám sát lao động ở các tỉnh thành phố dưới đây và nhận hỗ trợ tư vấn liên quan đến các điều kiện
lao động bằng các ngôn ngữ nuớc ngoài. Liên quan đến các thông tin chi tiết như ngày giờ làm việc, vui lòng gọi đến từng số điện thoại cụ thể dướii đây để hỏi hoặc có thể xác nhận trên
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