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Tóm tắt:

Để nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ của khán hộ công
nước ngoài, trước khi sang Đài Loan khán hộ công nước ngoài
phải hoàn thành khóa đào tạo nghề nhân viên chăm sóc có thời
lượng 90 giờ tại nước sở tại, và lấy đó làm chứng nhận chuyên
môn cần thiết để xin cấp visa Đài Loan, để tránh gây trở ngại
cho công tác quản lý lao động nước ngoài nói chung, vì vậy
sau khi khán hộ công nước ngoài nhập cảnh, chủ sử dụng
không được phép bố trí cho họ đi đào tạo ở địa điểm ngoài nơi
làm việc được cấp phép.

Nội dung chính: Khán hộ công người nước ngoài tham gia đào tạo nghề do cơ quan chủ quản
Trung ương hoặc địa phương tổ chức hay ủy quyền tổ chức, nếu không liên quan đến việc
cung cấp dịch vụ lao động hoặc việc làm, thì không vi phạm Luật dịch vụ việc làm (dưới
đây gọi tắt là Luật này), đề nghị tuân thủ thực hiện.
Giải thích:
I. Đồng thời phúc đáp công văn số 1000058955 Bei-wei-xin-tzi ngày 19/05/2011 của Cục Y
Tế thành phố Tân Bắc.
II. Trên giấy phép tuyển dụng mà Ủy Ban Lao động cấp phép cho phép chủ sử dụng lao động
tuyển dụng lao động nước ngoài có liệt kê “loại hình công việc” và “địa điểm làm việc” của
lao động nước ngoài đó, thì đều thuộc phạm vi cho phép. Trường hợp chủ sử dụng cử lao
động nước ngoài làm những công việc ngoài phạm vi được cấp phép, hoặc yêu cầu lao động
nước ngoài thay đổi địa điểm làm việc khi chưa được cấp phép, thì theo quy định tại khoản
3, khoản 4 điều 57; mục 1 điều 68 và điều 72 của Luật này, chủ sử dụng lao động sẽ bị phạt
từ 30.000 Đài tệ đến 150.000 Đài tệ, đồng thời phải cải thiện trong thời hạn quy định, nếu
quá hạn vẫn không cải thiện, chủ sử dụng lao động sẽ bị hủy bỏ giấy phép tuyển dụng và
giấy phép sử dụng lao động nước ngoài, xin giải thích như trên.
III. Đối với khán hộ công người nước ngoài, để nâng cao chất lượng chăm sóc của khán hộ
công nước ngoài, theo Ủy ban Lao động quy định, trước khi sang Đài Loan khán hộ công
nước ngoài phải hoàn thành khóa đào tạo nghề nhân viên chăm sóc có thời lượng 90 giờ tại
nước sở tại, và lấy đó làm chứng nhận chuyên môn cần thiết để xin cấp visa Đài Loan. Căn
cứ việc khán hộ công nước ngoài phải có khả năng chuyên môn như nêu trên trước khi sang

Đài Loan, ngoài ra để tránh gây trở ngại cho việc quản lý lao động nước ngoài nói chung, vì
vậy sau khi khán hộ công nước ngoài nhập cảnh Đài Loan, chủ sử dụng lao động không được
bố trí đưa tới đào tạo tại các địa điểm ngoài nơi làm việc đã được cấp phép
IV. Nếu vì để nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ của khán hộ công nước ngoài, sau khi
nhập cảnh khán hộ công nước ngoài có tham gia đào tạo nghề, thì phải đáp ứng các điều kiện
sau:
(I) Do cơ quan chủ quản Trung ương hoặc địa phương tổ chức hoặc ủy quyền tổ chức
(II) Trên thực tế không cung cấp dịch vụ lao động hoặc công việc
(III) Trước khi khán hộ công tham gia đào tạo nghề, phải được chủ sử dụng đồng ý hoặc tận
dụng thời gian nghỉ
(IV) Nội dung đào tạo nghề phải giống với công việc được Ủy ban Lao động cấp phép,
không được có liên quan đến hành vi y tế chuyên nghiệp.
(V) Công văn số 0930206071 La-Zhi-wai-tzi ngày 15/09/2004 ngừng áp dụng từ ngày hôm
nay.

