新型コロナウイルス感染拡大と労働の問題Ｑ＆Ａ(ベトナム語版)

COVID-19

Bảng tổng hợp câu hỏi về vấn đề lao động
trong mùa dịch bệnh Corona
Q1.
Vì ảnh hưởng của virus Corona, nhiều công ty không
có việc, bắt người lao động tự viết đơn, ký tên xin nghỉ.
A1.
Theo luật pháp của Nhật Bản, nếu không phải lý do
thích đáng thì không được đuổi việc nhân viên.
“Vì không có việc”, “Vì kinh doanh thua lỗ” chỉ với lý do đó, thì
không biết chắc được có phải lý do thích đáng để đuổi việc
nhân viên không. Cho nên, khi người công ty nói như vậy, bạn
đừng dễ dàng nói “tôi hiểu rồi”, họ sẽ xem là bạn đồng ý.
Bạn nên nói “Tôi còn cuộc sống của mình, tôi không thể nghỉ việc được” và nhất
quyết không được ký bất cứ giấy tờ gì nếu không hiểu tiếng, vì có thể đó là giấy
“Xin thôi việc”.
Các bạn là nhân viên ký hợp đồng có thời hạn, trong thời hạn đó công ty khó
mà có thể đuổi bạn được.
Nếu bạn là tu nghiệp sinh, trước khi hết thời gian tu nghiệp, theo nguyên tắc
không ai được quyền đuổi bạn.
Nếu bạn là nhân viên công ty Haken phái cử đi làm ở công ty, thì trong thời gian
Haken, nếu công ty nhận bạn huỷ hợp đồng mướn bạn, thì công ty Haken cũng
không thể lấy lý do mà đuổi bạn ngay được.

Q2.
Vì ảnh hưởng của virus Corona, kinh doanh của
công ty thua lỗ, tương lai không biết như thế nào, nên sẽ
huỷ không mướn bạn nữa.
A2. Dù công ty có làm ăn thua lỗ, cũng không thể
huỷ không mướn bạn nữa.
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Ｑ１ 新型コロナウイルス感染
拡大が原因で、仕事がヒマにな
ったからと会社を辞めるように
言われ、退職届にサインするよ
うに求められています。
Ａ１ 日本の法律では正当な理
由もなく辞めさせることは出来
ません。「ヒマだから」
「赤字だ
から」ということだけでは本当
に辞める必要があるのかわかり
ません。まずは、「わかりまし
た」と簡単に同意しないことで
す。「生活があるから辞められま
せん」と伝えて退職届にもサイ
ンしないことです。あなたが
「雇用契約期間が決められてい
る」労働者であれば、会社が雇
用契約期間内の途中でクビにす
ることはかなり難しいです。ま
たあなたが技能実習生であれば
実習期間の途中で辞めさせるこ
とも原則的には出来ません。あ
なたが派遣労働者であれば派遣
期間の途中で派遣先の会社が派
遣契約を解除したことを理由に
派遣会社があなたをすぐに解雇
は出来ません。

Ｑ２ 新型コロナウイルス感染拡
大が原因で、会社の業績が下が
り、先行きがわからないので採用
を取り消しますと言われたのです
が？
Ａ２ 会社の経営が一時的に悪く
なったからと言って、一方的に採
用を取り消すことは出来ません。
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Q3.
Vì công ty làm ăn thua lỗ, nên công ty muốn
chuyển bạn từ nhân viên chính thức sang hình thức
nhân viên hợp đồng, lương cũng bị giảm.
A3.
Công ty không quyền tự ý chuyển hình thức
tuyển dụng bạn. Công ty không có quyền thay đổi
lương (so với hợp đồng thì bạn bị bất lợi). Hợp đồng
lao động là bản hợp đồng ghi về quyền lợi lương, giờ
làm. Muốn thay đổi bản hợp đồng thì phải có sự đồng
ý cả 2 bên (người lao động và chủ sở hữu lao động)

Q4.
Vì ảnh hưởng của virus Corona, công việc ít đi,
nên công ty bắt nghỉ ở nhà chờ thông báo.
A4.
Khi công ty bắt lao động nghỉ việc, thì phải trả ít
nhất 60% tiền lương trung bình cho lao động .

Ｑ３ 会社の業績が悪いから正社
員から契約社員にして、給料を下
げたいと言われました。
Ａ３ 正社員から契約社員への勝
手な身分変更は出来ません。また
給料を一方的に減額するなど労働
条件を不利益に変更することは原
則的には出来ません。給料や労働
時間など労働条件は会社と労働者
の間での労働契約で決まっていま
す。労働契約の内容(労働条件)は
労働者と使用者とが対等で決める
べきことです。

Ｑ４ 新型コロナウイルス感染
拡大が原因で仕事がヒマだから
と自宅待機を命じられ仕事を休
まされています。
Ａ４ 会社は、会社の都合で労
働者を休ませた仕事の日につい
て休業手当(平均賃金の６割以
上)を払わなければなりません。

《平均賃金 HEIKIN CHINGIN とは》

≪tiền lương trung bình≫
会社都合で休みをスタートした日以前の 3 か月にあなたに支払われた賃金総額をその 3 か月の総日数で割った金額。
会社で毎月の賃金締切日が決まっている場合は直前の締切日から 3 カ月の賃金を 3 か月の総日数で割ります。

Vì tình trạng của công ty mà cho người lao động nghỉ, tiền lương trung bình là tổng tiền lương của 3
tháng trước khi nghỉ, chia cho tổng số ngày đi làm trước khi người lao động bắt đầu nghỉ. Nếu công ty
có quy định ngày kết lương, thì sẽ tính từ trước ngày kết lương 3 tháng chia cho tổng số ngày đi làm
trong 3 tháng đó.
Q5.
Bạn bị sốt, cảm thấy thân thể mệt mỏi, bắt đầu có
dấu hiệu của triệu chứng cảm. Bạn lo sợ có thể là nhiễm
virus Corona. Không biết có thể xin công ty nghỉ được
không? và trong thời gian nghỉ thì thu nhập sẽ như thế nào?
A5.
Bạn nhanh chóng thông báo về tình trạng sức khoẻ
của mình tới công ty. Nếu bạn đã đi làm cho công ty trên
nửa năm, và số ngày làm trên 80% thì bạn hoàn toàn có thể
nhận được ngày nghỉ có lương. Khi bạn đã xin ngày nghỉ có
lương thì công ty không có quyền từ chối.

Ｑ５ 熱や体がだるいなどカゼの
症状があり、新型コロナウイルス
に感染しているのでは？と心配で
す。仕事を休むことができます
か？ また休んでいる期間の収入
も心配です。
Ａ５ 会社と症状を伝えて無理を
せず仕事を休みましょう。半年以
上勤務し８割以上出勤していれば
労働基準法で有給休暇を取得する
ことができます。あなたが申し出
た有給休暇を会社は断ることは出
来ません。

《年次有給休暇とは》

≪Nghỉ phép có lương hàng năm là gì?≫
一定期間勤続してきた労働者に対して心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される有給の休暇です。

.Đối với những lao động liên tục làm việc trong 1 khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được ngày
nghỉ có lương, để phục hồi lại được sức khoẻ, cân bằng lại cuộc sống của mình.
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＊年次有給休暇の付与日数は次の表のとおりです。

*Bảng số ngày nghỉ có lương được nhận trong năm:
Số giờ
làm việc
trong tuần
Không đủ
30 tiếng

Số ngày
làm việc
trong tuần

Số ngày làm
việc trong năm

Trên 30 tiếng
Trên 5
Trên 217
ngày
4 ngày
169～216 ngày
3 ngày
121～168 ngày
2 ngày
73～120 ngày
1 ngày
48～72 ngày

6 tháng

Số ngày nghỉ có lương được nhận
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
5 năm
6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng

10

11

12

14

16

18

Trên
6 năm
6 tháng
20

7
5
3
1

8
6
4
2

9
6
4
2

10
8
5
2

12
9
6
3

13
13
6
3

15
15
7
3

＊新型コロナウイルスやインフルエンザなどに感染して医師から仕事を休むように診断された場合、あなたが健康保険に加入している(会社
から健康保険証を渡されている)ならば、給料の約６割の休業補償が受け取れますので会社に手続きをしてもらいましょう。

*trong trường hợp bạn bị nhiễm virus Corona, và được bác sĩ chuẩn đoán phải nghỉ, cách ly, nếu bạn có
đóng bảo hiểm y tế(nhận thẻ bảo hiểm từ công ty) thì sẽ nhận được 60% tiền lương hỗ trợ. Hãy nhờ
công ty làm thủ tục.
Q6.
Trong công ty có người nhiễm virus, bạn cũng
đi xét nghiệm và phát hiện mình cũng nhiễm. Bạn không
biết có được nhận hỗ trợ gì không?
A6
Bạn bị nhiễm bệnh trong lúc làm việc thì sẽ
được tính là tai nạn lao động. Tiền trị liệu và tiền lương
hỗ trợ lúc nghỉ(80% tiền lương) sẽ được chu cấp. Hãy
nhờ công ty làm thủ tục nhận bảo hiểm tai nạn lao động.

Ｑ６ 社内で新型コロナウイルスに
感染した人が見つかり、私も検査し
たら感染していることが分かりまし
た。何か補償はあるのでしょうか。
Ａ６ 仕事で新型コロナウイルスに
感染したのであれば労災が適用され
ます。治療費や休業補償（賃金の８
割）が支給されます。会社に労災の
手続きをしてもらいましょう。

Q7.
Con của bạn phải nghỉ học, vì trường đóng cửa
cách lý, bạn phải nghỉ làm để ở nhà trông con. bạn sẽ
nhận được nhũng hỗ trợ nào?

Ｑ７ 子どもの通っている小学校
が臨時休業となり会社を休まざる
を得ませんでした。給料の補償な
どはありますか。

A7.
Khi bạn phải nghỉ ở nhà trông con vì trường đóng
cửa, thì bạn sẽ nhận được lương hỗ trợ từ công ty, Vì nhà
nước đã có chế độ trợ cấp lương nghỉ cho các công ty.
Bạn hãy nói nguyện vọng muốn nhận lương trợ cấp nghỉ
của nhà nước với công ty.

Ａ７ 小学校や保育園など子ども
を預かる施設が臨時休業して子ど
もの世話をするために会社を休ん
だ時に会社が給料を支払った場
合、国が会社に助成金を支払う制
度が出来ました。会社に給料を払
ってもらえるように頼んでみまし
ょう。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊このＱ＆Ａは、「解雇」「不利益変更」「休業補償」などについて、一般論を書いたものです。実際には、会社の大きさや経営状況など、
個別の具体的なケースによって答えも変わります。また日本政府の今後の政策によって変わることもあります。
大事なことは、社長が言うから、上司が言うからと簡単に「わかりました」と認めないことです。そして一人で悩まずに専門の相談機関
(市役所、労働基準監督署、労働組合、ＮＰＯなど)に相談をしましょう。

Bảng tóm tắt câu hỏi ở trên chủ yếu về 3 vấn đề [Bị cho thôi việc],[Bị đổi hình thức tuyển
dụng bất lợi],[Hỗ trợ khi nghỉ]. Thực tế thì tuỳ vào công ty,tình trạng kinh doanh, từng cá nhân
trường hợp cụ thể sẽ có những phương án khác nhau. Có thể chính phủ sẽ có những chính
sách thay đổi tỏng thời điểm dịch bệnh phức tạp này.
Các bạn cần nhớ việc duy nhất, quan tọng nhất là đừng tuỳ tiện nói “Tôi hiểu rồi” hay gật
đầu đồng ý dù người nói có là giám đốc, chủ tịch. Đừng lo sợ 1 mình, hay đến nhưng trung
tâm tư vấn (Uỷ ban quận, huyện, bộ lao động, NPO,...) để được giúp đỡ.
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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