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Yếu chỉ: Căn cứ theo Điều 44, 57 Luật Dịch vụ Việc làm, thực thi huấn luyện nghề nghiệp 

phải tổ chức huấn luyện nghề nghiệp cho lao động người nước ngoài được phép 

làm việc thực hiện tại địa điểm làm việc đã được hạch chuẩn. Tổ chức huấn 

luyện nghề nghiệp tại địa điểm làm việc chưa được hạch chuẩn, và việc cung cấp 

dịch vụ lao động hay hạng mục việc làm có tính chất nhất định, e là có khả năng 

vi phạm pháp luật. 

Nội dung toàn văn: I. Về việc Chủ thuê là Trung tâm Dưỡng lão ○○ tư lập huyện Đài Bắc ủy 

quyền cho Trung tâm Đài ○ thay thế huấn luyện lao động người nước ngoài B, theo Công hàm 

số 136771 / Đài Lao Chức Nghiệp Tự (1996) ngày 09 tháng 01 năm 1996 của Ủy ban chúng tôi 

giải thích tóm tắt: “… Hành vi thực thi huấn luyện nghề nghiệp không bị Pháp lệnh nghiêm 

cấm, phải phù hợp với quy định của Pháp lệnh, nếu việc tổ chức huấn luyện nghề nghiệp cho 

lao động người nước ngoài được phép làm việc thực hiện tại địa điểm làm việc đã được Ủy 

ban chúng tôi hạch chuẩn, thì không có hành vi vi phạm Ý chỉ quy định pháp luật nêu trên. … 

Tổ chức huấn luyện nghề nghiệp tại địa điểm làm việc chưa được Ủy ban chúng tôi hạch 

chuẩn, và việc cung cấp dịch vụ lao động hay hạng mục việc làm có tính chất nhất định, …e là 

có khả năng vi phạm Luật Dịch vụ việc làm (dưới đây gọi tắt là Luật này)…” Theo đó, việc huấn 

luyện tại chức cho lao động người nước ngoài phải thực thi tại địa điểm làm việc đã được cho 

phép theo quy định pháp luật, ngược lại, Chủ thuê là Trung tâm Dưỡng lão ○○ tư lập huyện 

Đài Bắc có khả năng vi phạm quy định khoản 3 Điều 57 Luật này, ngoài ra Trung tâm Đài ○ có 

khả năng vi phạm quy định Điều 44 hoặc khoản 1 Điều 57 Luật này. 

          II. Ngoài ra, Chủ thuê là Trung tâm Dưỡng lão ○○ tư lập huyện Đài Bắc ủy quyền 

cho Trung tâm Dương ○ thay thế huấn luyện lao động người nước ngoài B, qua tra cứu được 

biết người phụ trách của Trung tâm Dưỡng lão ○○ tư lập huyện Đài Bắc và Trung tâm Dương ○ 

đều là ông Lee, thì vụ việc này thuộc phạm vi người phụ trách ông Lee điều phái lao động 

người nước ngoài đến một Trung tâm Dưỡng lão khác của chính ông Lee để thực hiện công 

việc chăm sóc, bởi cùng là một người phụ trách, do đó Chủ thuê là Trung tâm Dưỡng lão ○○ tư 

lập huyện Đài Bắc (tức ông Lee) có khả năng vi phạm quy định khoản 3 Điều 57 Luật này. 

 


