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Điều kiện cấu thành chủ yếu, đối tượng thông báo, 

nguyên tắc nhận định và xử lý người nước ngoài 

được tuyển dụng theo điều 56, khoản 3 điều 73, 

mục 1 điều 74 Luật Dịch vụ việc làm xảy ra tình 

trạng tự ý bỏ việc mất liên lạc liên tục 3 ngày. 
I. Điều kiện cấu thành chủ yếu của việc “tự ý bỏ việc mất liên lạc liên 

tục 3 ngày” trong Điều 56 Luật Dịch vụ việc làm (dưới đây gọi tắt 

là Luật này). 

(I) “Tự ý bỏ việc liên tục 3 ngày” là chỉ người nước ngoài nghỉ 

việc không lý do 3 ngày liên tục trong ngày phải làm việc thực 

tế mà không xin phép, thông báo với chủ thuê, người đại diện 

chủ thuê hoặc nhân viên phục vụ chăm sóc đời sống của chủ 

thuê. 

(II) “Mất liên lạc” là chỉ một trong những tình huống sau: 

1. Chủ thuê, chính quyền thành phố trực thuộc trung ương 

hoặc chính quyền huyện (thị) (dưới đây gọi tắt là cơ quan 

chủ quản địa phương) không thể nắm rõ tung tích của 

người nước ngoài, mặc dù người nước ngoài có liên lạc 

một chiều/hai chiều với chủ thuê bằng ứng dụng liên lạc 

hoặc điện thoại, nhưng chủ thuê không thể xác nhận 

được đối tượng liên lạc có đúng là người nước ngoài đó 

hay không, hoặc không thể nắm rõ hành tung của người 

đó để thực hiện trách nhiệm chăm sóc và quản lý. 

2. Người nước ngoài mặc dù đã chấp thuận để được sắp xếp 

nơi tạm trú hoặc được thông báo thay đổi địa điểm chỗ ở 

tạm trú, nhưng không đến ở tại cơ sở tạm trú hoặc địa 

điểm thông báo trên, khiến đơn vị sắp xếp nơi tạm trú 

hoặc cơ quan chủ quản địa phương không thể nắm rõ 

hành tung. 

Trong vòng 3 ngày kể từ khi rời khỏi nơi làm việc của chủ thuê, 

người nước ngoài đã liên lạc với đường dây nóng khiếu nại tư vấn 

dành cho lao động 1955, Bộ Lao động (dưới đây gọi tắt là Bộ), cơ 

quan chủ quản địa phương, cơ sở tạm trú được Bộ chứng nhận hoặc 

Văn phòng Đại diện nước mình tại Đài Loan nhằm xin hỗ trợ; đồng 

thời đã có dữ liệu về việc đã thông báo hoặc được sắp xếp nơi tạm 

trú, thì không thuộc diện “mất liên lạc”. 

II. Đối tượng thông báo và nguyên tắc xử lý trường hợp “tự ý bỏ việc 
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mất liên lạc liên tục 3 ngày” theo Điều 56 của Luật này. 

(I) Trường hợp xảy ra đối với người nước ngoài tại sân bay xuất 

nhập cảnh, chỗ ở của chủ thuê hoặc nơi quản lý sinh hoạt do 

chủ thuê ủy thác: người nước ngoài nếu phù hợp điều kiện chủ 

yếu cấu thành “tự ý bỏ việc mất liên lạc liên tục 3 ngày” như 

nêu trên, thì chủ thuê phải tiến hành thủ tục thông báo theo 

pháp luật; ngoài ra người nước ngoài thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, đồng thời mất liên lạc liên tục 3 ngày, thì 

chủ thuê cũng phải tiến hành thông báo: 

1. Nhập cảnh chưa đủ 3 ngày, chưa có giấy phép tuyển 

dụng. 

2. Thời hạn của giấy phép tuyển dụng còn dưới 3 ngày. 

3. Đang trong thời gian chuyển chủ hoặc phải xuất cảnh 

theo quy định pháp luật nhưng chưa xuất cảnh. 

4. Đang trong thời gian xảy ra tranh chấp với chủ thuê và 

chủ thuê không yêu cầu làm việc. 

(II) Trường hợp xảy ra đối với người nước ngoài ở tại cơ sở tạm 

trú được Bộ chứng nhận: theo quy định thuộc “Những điểm 

chính về sắp xếp nơi tạm trú cho người nước ngoài được 

tuyển dụng làm những công việc trong quy định từ khoản 8 

đến khoản 11 thuộc mục 1 điều 46 Luật dịch vụ việc làm”, 

nếu cơ sở tạm trú phát hiện sự việc người nước ngoài không 

rõ tung tích (tức mất liên lạc liên tục 3 ngày), thì phải lập tức 

thông báo với Bộ, cơ quan chủ quản địa phương, cơ quan 

quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan cảnh sát. 

(III) Trường hợp xảy ra đối với người nước ngoài rời khỏi nơi ở 

của chủ thuê, đến ở tại nơi cư trú của người thứ ba (bao gồm 

nơi cư trú tự phát của người nước ngoài): 

1. Đối tượng thông báo: trường hợp người nước ngoài đến 

ở tại nơi cư trú của người thứ ba (bao gồm nơi cư trú tự 

phát của người nước ngoài) mất liên lạc liên tục 3 ngày, 

sau khi chủ thuê hoặc người thứ ba sắp xếp nơi ở cho 

người nước ngoài biết tin hoặc phát hiện, thì phải thông 

báo cho cơ quan chủ quản địa phương tiến hành điều tra 

theo thẩm quyền. 

2. Nguyên tắc xử lý của cơ quan chủ quản: 

(1) Chủ thuê thông báo: 

 Chủ thuê thông báo người nước ngoài đã đến ở 
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tại nơi cư trú của người thứ ba, đồng thời đã nghỉ 

việc không lý do mất liên lạc liên tục 3 ngày: 

a. Bộ cần xác nhận với cơ quan chủ quản địa 

phương về việc người thứ ba sắp xếp nơi ở 

cho người nước ngoài đã thông báo thay đổi 

địa điểm nơi ở hay chưa, trường hợp người 

thứ ba chưa thông báo với cơ quan chủ quản 

địa phương thì được coi là không rõ tung tích, 

Bộ sẽ căn cứ vào thông báo của chủ thuê và 

quy định tại đoạn đầu thuộc khoản 3 điều 73 

của Luật này hủy bỏ giấy phép tuyển dụng 

người nước ngoài; nếu người thứ ba đã thông 

báo với cơ quan chủ quản địa phương, Bộ 

phải thông báo với cơ quan chủ quản tại địa 

phương nơi người nước ngoài thay đổi địa 

điểm cư trú lần gần nhất phải đến địa điểm cư 

trú đó để điều tra xác thực. 

b. Cơ quan chủ quản địa phương sau khi nhận 

được thông báo nêu trên của Bộ, phải tiến 

hành xử lý theo quy định “Những điểm chính 

về thi hành quản lý và điều tra thực tế đối với 

lao động nước ngoài”. Trong quá trình điều tra 

nếu chưa gặp được người nước ngoài, thì cơ 

quan chủ quản địa phương phải căn cứ theo 

quy định tống đạt của Luật Thủ tục Hành 

chính, gửi công văn yêu cầu người nước ngoài 

đến trình diện tại trụ sở cơ quan trong vòng 3 

ngày. Cơ quan chủ quản địa phương phải gửi 

hồ sơ kết quả điều tra cụ thể cho Bộ bao gồm 

phiếu điều tra tìm hiểu, công văn yêu cầu 

người nước ngoài đến trình diện và chứng 

nhận tống đạt. 

c. Nếu trong quá trình điều tra cơ quan chủ quản 

địa phương chưa gặp được người nước ngoài, 

và người nước ngoài cũng chưa đến trình diện 

theo thời gian chỉ định, thì được coi là đã cấu 

thành việc mất liên lạc liên tục 3 ngày, Bộ sẽ 

hủy bỏ giấy phép tuyển dụng theo quy định tại 
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đoạn đầu thuộc khoản 3 điều 73 của Luật này. 

Trong trường hợp cơ quan chủ quản địa 

phương đã gặp được hoặc tuy chưa gặp người 

nước ngoài trong quá trình điều tra, nhưng sau 

đó người nước ngoài có đến trình diện trong 

thời gian được cơ quan chủ quản địa phương 

chỉ định, thì được coi là chưa cấu thành việc 

mất liên lạc liên tục 3 ngày. 

 Khi thông báo, chủ thuê không cho biết người 

nước ngoài đã đến nơi ở của người thứ ba. 

a. Bộ tiến hành hủy bỏ giấy phép tuyển dụng 

theo quy định tại phần đầu của khoản 3 điều 

73 của Luật này, nếu sau đó người nước ngoài 

hoặc người thứ ba sắp xếp nơi ở cho người 

nước ngoài có phản ánh người nước ngoài đã 

đến nơi ở của người thứ ba, đồng thời đã 

thông báo với cơ quan chủ quản địa phương 

về việc thay đổi địa điểm cư trú, thì cơ quan 

chủ quản và Bộ phải tiến hành điều tra và xác 

nhận theo trình tự điều tra tại mục  ở trên. 

b. Nếu kết quả điều tra là chưa cấu thành việc 

mất liên lạc liên tục 3 ngày, Bộ sẽ căn cứ theo 

quy định của điều 117 và 118 của Luật Thủ 

tục Hành chính để rút lại quyết định xử phạt 

hủy bỏ giấy phép tuyển dụng ở trên; nếu kết 

quả điều tra là đã cấu thành việc mất liên lạc 

liên tục 3 ngày, Bộ sẽ giữ nguyên quyết định 

ban đầu về việc hủy bỏ giấy phép tuyển dụng. 

(2) Người thứ ba thông báo: người nước ngoài rời khỏi 

nơi ở của chủ thuê đến nơi của người thứ ba, và mất 

liên lạc trong 3 ngày liên tục tại nơi của người thứ 

ba, khi người thứ ba chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở 

cho người nước ngoài thông báo với cơ quan chủ 

quản địa phương, thì cơ quan chủ quản địa phương 

phải thụ lý thông tin khai báo từ người thứ ba theo 

quy định của điều 168 Luật Thủ tục Hành chính, cơ 

quan chủ quản địa phương và Bộ phải tiến hành 

điều tra và xác nhận theo trình tự điều tra thuộc mục 
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(1)- ở trên. 


