Đơn vị ký phát:Ủy ban Lao động – Viện Hành chính
Mã số hồ sơ: Công hàm số 0970029525 / Lao Chức Hứa Tự
Ngày ký phát: 24 tháng 11 năm 2008
Yếu chỉ:

Căn cứ theo Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm, bỏ làm liên tục 3 ngày nghĩa là người
nước ngoài chưa xin phép nghỉ làm, báo cáo nghỉ làm với Chủ thuê hoặc người
quản lý sinh hoạt, mà bỏ làm việc liên tục 3 ngày vào ngày làm việc thực tế,
nhưng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ theo lịch xếp thì không được
coi là bỏ làm để tính gộp vào trong số ngày bỏ làm.

Nội dung toàn văn: Về việc nhận định như thế nào đối với việc tính số ngày và thời gian kể từ
khi người nước ngoài phát sinh tình trạng bỏ làm liên tục 3 ngày, theo giải thích tại Công hàm
số 0215606 / Lao Chức Ngoại Tự / 2000 vào ngày 22 tháng 08 năm 2000 của Ủy ban chúng tôi,
tóm tắt theo quy định tại khoản 1 Điều 52 (Điều 56 hiện hành) Luật Dịch vụ Việc làm (dưới đây
gọi tắt là Luật này), “bỏ làm liên tục 3 ngày” nghĩa là người nước ngoài chưa xin phép nghỉ làm,
báo cáo nghỉ làm với Chủ thuê hoặc người quản lý sinh hoạt, mà bỏ làm việc liên tục 3 ngày
vào ngày làm việc thực tế, nhưng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ theo lịch xếp thì
không được coi là bỏ làm để tính gộp vào trong số ngày bỏ làm.Ngoài ra, Chủ thuê phải thông
báo cho Cơ quan có thẩm quyền và Cơ quan Cảnh sát tại địa phương "trong vòng 3 ngày”,
nghĩa là phải thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền và Cơ quan Cảnh sát tại địa phương trong
vòng 3 ngày, kể từ ngày hôm sau sau 3 ngày người nước ngoài bỏ làm liên tục vào ngày làm
thực tế. Trường hợp ngày bỏ làm cuối cùng vào ngày Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết hoặc ngày nghỉ
theo lịch xếp khác, thì lấy ngày hôm sau của ngày đó làm ngày bỏ làm cuối cùng trong thời hạn
bỏ làm; trường hợp ngày bỏ làm cuối cùng trong thời hạn bỏ làm vào ngày thứ Bảy, thì lấy ngày
thứ Hai của tuần tiếp theo làm ngày bỏ làm cuối cùng.Lại nữa, sau khi hai bên đồng ý chấm
dứt quan hệ thuê làm, mà người nước ngoài đó mất liên lạc, thì Chủ thuê vẫn phải thực hiện
khai báo theo quy định của Luật này.

