
  

Vietnamese Version 

      Vụ việc 

được giải quyết 
 

Các thủ tục chung để thu hồi tiền bồi thường cho Người lao động (EC) theo Pháp 

lệnh Bồi thường cho Người lao động và / hoặc các thiệt hại theo luật thông thường 
 

 
Khiếu kiện người sử dụng lao động tại tòa án 

Người lao động bị thương / (các) thành viên 

trong gia đình của Ngưòi lao động đã qua đời 

bắt đầu các thủ tục tố tụng tại tòa án để yêu 

cầu EC và / hoặc bồi thường thiệt hại đối với 

người sử dụng lao động. Ghi chú 

Nộp đơn cho Ban quản lý quỹ hỗ trợ lương 

thưởng cho người lao động (Hội đồng quản trị) 

cho các khoản thanh toán từ Quỹ 

 

Người sử dụng lao động bị tòa án xét xử có 

trách nhiệm trả một số tiền EC và / hoặc thiệt 

hại. 
 

Người sử dụng lao động trả số tiền được trao 

hoặc có hợp đồng bảo hiểm EC hợp lệ để 

trang trải các trách nhiệm của mình? 

Có         

Ngưòi lao động bị thương / (các) thành 

viên gia đình của Người lao động đã qua 

đời thực thi lệnh của tòa án đối với 

người sử dụng lao động nhưng không 

thể thu hồi số tiền đã trao.     

Tòa án đưa ra lệnh phá sản / cuối cùng 

đối với Người sử dụng lao động. 

(Hội đồng quản trị  

xử lý hồ sơ) 

Người lao động bị thương / (các) thành 

viên gia đình của Người lao động đã qua 

đời nộp đơn cho Hội đồng quản trị. 
 

 

Hội đồng thẩm định hồ sơ và thông báo 

kết quả bằng văn bản cho người nộp hồ 

sơ. 
 

 

Hội đồng thu xếp việc thanh toán nếu hồ  

sơ được chấp thuận. 
 

 

Lưu ý: Người lao động bị thương / (các) thành viên gia đình của Người lao động đã qua đời phải gửi thông báo về 

thủ tục tố tụng cho Hội đồng quản trị bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày đơn xin bồi thường của Người 

lao động hoặc văn bản được nộp cho tòa án để Hội đồng quản trị có thể thực hiện các yêu cầu cần thiết và trong 

trường hợp có thể yêu cầu, nộp đơn lên tòa án để được tham gia với tư cách là một bên tham gia tố tụng ở giai 

đoạn đầu nhằm bảo vệ lợi ích của Quỹ. Cần có các thông báo riêng đối với các thủ tục tố tụng của EC và thủ tục 

bồi thường thiệt hại. Một người không thực hiện thông báo được yêu cầu cho Hội đồng quản trị trong khoảng thời 

gian 30 ngày theo luật định sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán nào từ Quỹ. 

Không 

 

 


