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Bộ Lao Động 

Cập Nhật Luật Lao Động Ontario để Tạo Công Bằng và Cơ Hội: Nơi 
Làm Việc Công Bằng, Đạo Luật Việc Làm Tốt Hơn, 2017 (The Fair 

Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 
22 Tháng 11, 2017, 12:00 giờ trưa 

Cơ quan lập pháp Ontario đã thông qua Đạo Luật Nơi Làm Việc Công Bằng, Việc Làm Tốt Hơn 
2017 (Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017). Luật mới có nhiều điều chỉnh lớn đối với Đạo 
Luật về Tiêu Chuẩn Việc Làm Ontario 2000 (Ontario's Employment Standards Act, 2000), và 
Đạo Luật Quan Hệ Lao Động 1995 (Labour Relations Act, 1995) và Đạo Luật Sức Khỏe và An 
Toàn Nghề Nghiệp (Occupational Health and Safety Act).  

Trong lúc nền kinh tế của tỉnh bang vững mạnh và đang phát triển, thì bản chất công việc đã 
thay đổi, khiến cho nhiều người lao động đang vật lộn để giúp gia đình của họ bằng cách làm 
việc bán thời gian, làm việc theo hợp đồng hoặc theo mức lương tối thiểu.  

Người lao động ở Ontario có quyền có được bảo vệ vững chắc ở nơi làm việc. Sự công bằng và 
chính trực phải luôn là những giá trị được xác định ở những nơi làm việc. Những sự thay đổi về 
pháp luật này sẽ tạo ra nhiều cơ hội và an toàn cho người lao động khắp tỉnh bang của chúng 
ta.  

Tăng Mức Lương Tối Thiểu 

Ontario đang tăng các mức lương tối thiểu – nói chung, là mức lương thấp nhất mà chủ lao động 
trả cho nhân viên. 

Mức lương tối thiểu thông thường sẽ tăng đến: 

• $14 một giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, và 
• $15 một giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2019  

Các Loại Mức Lương Tối 
Thiểu 

Hiện nay đến tháng 
12 31, 2017 

Tháng 11, 2018 đến 
tháng 12 31, 2018 

Tháng 1 1, 2019 đến 
tháng 9 30, 2019 

Mức Lương Tối Thiểu 
Thông Thường 

$11.60 mỗi giờ $14.00 mỗi giờ $15.00 mỗi giờ 



Học sinh dưới 18 tuổi làm 
việc chưa đến 28 giờ mỗi 
tuần trong thời gian đi học, 
hay làm việc trong kỳ nghỉ ở 
trường hay kỳ nghỉ hè 

$10.90 mỗi giờ $13.15 mỗi giờ $14.10 mỗi giờ 

Người Phục Vụ Rượu $10.10 mỗi giờ $12.20 mỗi giờ $13.05 mỗi giờ 

Người Hướng Dẫn Săn Bắn 
và Câu Cá 

$58.00 

Mức lương làm việc 
dưới 5 giờ liên tiếp 
trong một ngày 

$116.00 

Mức lương làm việc 
từ 5 giờ trở lên trong 
một ngày, không kể 
giờ làm có liên tiếp 
hay không 

$70.00 

Mức lương làm việc 
dưới 5 giờ liên tiếp 
trong một ngày 

$140.00 

Mức lương làm việc 
từ 5 giờ trở lên trong 
một ngày, không kể 
giờ làm có liên tiếp 
hay không 

$75.00 

Mức lương làm dưới 5 
giờ liên tiếp trong một 
ngày 

$150.00 

Mức lương làm việc 
từ 5 giờ trở lên trong 
một ngày, không kể 
giờ làm có liên tiếp 
hay không 

Người lao động làm việc ở 
nhà (nhân viên làm việc có 
hưởng lương ở nhà cho một 
chủ lao động) 

$12.80 mỗi giờ $15.40 mỗi giờ $16.50 mỗi giờ 

Thay Đổi về các Tiêu Chuẩn Việc Làm 

Các Điều Khoản Trả Lương Bình Đẳng cho Công Việc Bình Đẳng: Nhân viên làm việc Không 
thường xuyên, Bán thời gian, Tạm thời & Thời vụ 

Luật mới buộc nhân viên làm việc không thường xuyên, bán thời gian, tạm thời & thời vụ phải 
được trả lương bình đẳng như những nhân viên toàn thời gian khi làm chủ yếu cùng một công 
việc với cùng một chủ lao động.  



Đạo luật mới sẽ cho phép những nhân viên được yêu cầu xét duyệt mức lương nếu họ tin rằng 
họ không nhận được lương công bằng so với những nhân viên làm việc toàn thời gian hay làm 
việc lâu dài. Chủ lao động sau đó phải trả lời yêu cầu đó bằng cách điều chỉnh lương hay bằng 
một văn bản giải thích. 

Có những ngoại lệ đối với các mức lương bình đẳng khi mà sự khác biệt về lương dựa vào: 

• Hệ thống thâm niên 
• Hệ thống thành tích 
• Các hệ thống xác định lương vì đem lại số lượng hay chất lượng 
• Các yếu tố khác (tình trạng giới tính hay việc làm thì không đủ điều kiện cho các ngoại 

lệ của yêu cầu này) 

Đạo luật mới cũng sẽ bảo vệ nhân viên làm việc không thường xuyên, bán thời gian, tạm thời & 
thời vụ không bị trừng phạt khi hỏi về mức lương hay hỏi một nhân viên khác về mức lương của 
họ. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tư, 2018. 

Luật này buộc Bộ Lao Động (Minister of Labour) bắt đầu xét duyệt các điều khoản về trả lương 
bình đẳng cho nhân viên làm việc không thường xuyên, bán thời gian, tạm thời & thời vụ vào 
hoặc trước ngày 1 tháng Tư, 2021. 

Các Điều khoản về Mức Lương Bình Đẳng Công Việc Bình Đẳng: Nhân Viên Cơ Quan Trợ Giúp 
Tạm Thời 

Đạo luật sẽ yêu cầu Nhân viên Cơ quan Trợ giúp Tạm thời (THA) (người lao động chỉ định) 
được trả lương bình đẳng như những khách hàng THA nếu thực hiện chủ yếu cùng công việc 
như nhau. 

Đạo luật sẽ bảo vệ nhân viên chỉ định không bị trừng phạt khi hỏi về mức lương hay hỏi một 
nhân viên khác về mức lương của họ hay về mức lương của một nhân viên của khách hàng. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tư, 2018. 

Luật này yêu cầu Bộ Lao Động (Minister of Labour) bắt đầu xét duyệt các điều khoản về trả 
lương bình đẳng cho Nhân viên Cơ quan Trợ giúp Tạm thời vào hoặc trước ngày 1 tháng Tư, 
2021. 



Chấm dứt Công việc 

Luật yêu cầu một THA thông báo cho nhân viên phân bổ ít nhất là một tuần trong trường hợp 
công việc được phân cho thời hạn từ 3 tháng trở lên chấm dứt sớm. 

Nếu không có thông báo một tuần đó, thì nhân viên phân bổ phải được nhận lương thay cho 
thông báo, trừ phi nhân viên phân bổ được mời làm một công việc hợp lý ít nhất là một tuần 
trong thời gian thông báo đó. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Thời biểu 

Luật có các quy định mới về thời biểu: 

• Nhân viên có quyền yêu cầu các thay đổi về lịch trình hay địa điểm sau khi được tuyển 
dụng 3 tháng, mà không sợ bình trừng phạt. 

• Nhân viên làm việc thường xuyên hơn 3 giờ mỗi ngày, nhưng được thông báo làm việc 
chưa đến 3 giờ, phải được trả cho 3 giờ làm. 

• Nhân viên có thể từ chối chấp nhận làm ca mà không bị phạt nếu chủ lao động yêu cầu 
họ làm với thông báo dưới 96 giờ. 

• Nếu một ca bị hoãn lại trong vòng 48 tiếng từ khi bắt đầu, nhân viên phải được trả 
lương 3 giờ bằng mức lương thông thường. 

• Khi nhân viên đang ở trong thời gian có “ca trực” và không được gọi vào để làm việc 
hoặc làm chưa đến 3 giờ, họ phải được trả lương 3 giờ. Điều này cần có đối với mỗi 
thời gian 24 giờ khi nhân viên đang trực ca. 

• Luật mới này quy định có một thời gian chuyển đổi cho các hợp đồng chung hiện hành 
cho đến khi thỏa thuận hết hạn sớm hơn hoặc vào ngày 1 tháng 1, 2020. 

• Có một số ngoại lệ đối với các yêu cầu về thời biểu thể hiện một số tình huống, gồm có 
cả tình huống khẩn cấp hay bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ công chính yếu. 

Các quy định về thời biểu này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019. 

Lương Làm Việc Quá Giờ 

Theo luật mới, nhân viên giữ hơn một vị trí với một chủ lao động và đang làm việc quá giờ phải 
được trả mức lương của vị trí mà họ làm việc quá giờ đó. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 



Phân loại sai Nhân viên 

Luật mới cấm chủ lao động không được phân loại sai nhân viên là “người hợp đồng độc lập.” 
Điều này nhắm đến các trường hợp chủ lao động đối xử nhân viên như họ là người làm việc tự 
do và không được hưởng sự bảo vệ của ESA. 

Nếu có kiện tụng, chủ lao động phải chịu trách nhiệm chứng minh là người đó không phải là một 
nhân viên. 

Điều khoản phân loại sai này có hiệu lực ở cho đến khi được hoàng gia chấp thuận (Royal 
Assent). 

Trách nhiệm Chung của các Chủ lao động có liên quan 

Luật mới sẽ rút điều khoản yêu cầu bằng chứng “dự định hay ảnh hưởng” để bỏ đi mục đích 
Điều luật Tiêu chuẩn Việc làm, 2000 (Employment Standards Act, 2000) khi xác định liệu các 
doanh nghiệp thực hiện các hoạt động liên đới hay liên quan có thể được xem là một chủ lao 
động và có trách nhiệm chung hay riêng về các khoản tiền theo Đạo luật. 

Ngôn ngữ trước đây ở ESA đã hạn chế mức hiệu quả của các điều khoản trách nhiệm chung 
này. Thay đổi này phục hồi ý định trước đây. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Trả lương cho Kỳ nghỉ 

Luật này bảo đảm là nhân viên có quyền có 3 tuần nghỉ được trả lương sau 5 năm làm việc với 
cùng một chủ lao động. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Trả Lương cho Ngày nghỉ Lễ 



Đạo luật mới đơn giản hóa công thức để tính lương cho ngày nghỉ lễ để cho nhân viên có quyền 
hưởng lương thường nhật trung bình. 

Luật mới buộc một chủ lao động phải cấp cho nhân viên một văn bản nêu ra một số thông tin 
nhất định khi một ngày được thay thế cho một ngày nghỉ lễ. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Trả lương cho Nghỉ phép Khẩn cấp 

Trước đây Đạo luật Công Bằng Nơi Làm Việc (Fair Workplaces, Better Jobs Act), nghỉ phép 
khẩn cấp Công Việc Tốt Hơn (PEL) chỉ áp dụng đối với những nơi làm việc có từ 50 nhân viên 
trở lên. Theo luật mới, giới hạn này được bãi bỏ. 

Luật mới bảo đảm là tất cả các nhân viên có quyền hưởng 10 ngày nghỉ theo đạo luật PEL mỗi 
năm, gồm có cả những ngày của đạo luật PEL được trả lương khi nhân viên được tuyển dụng ít 
nhất là một tuần. Luật cũng cấm các chủ lao động yêu cầu nhân viên phải nộp giấy chứng nhận 
đau ốm của một bác sĩ có bằng cấp khi xin nghỉ khẩn cấp vì lý do cá nhân. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Nghỉ do Bạo lực Gia đình hay Bạo lực Tình dục 

Có chế độ mới về nghỉ phép do bạo lực gia đình và tình dục. 

Đối với nhân viên được tuyển dụng ít nhất là 13 tuần liên tiếp, luật mới cho phép tối đa 10 ngày 
nghỉ và 15 tuần phép được bảo vệ khi một nhân viên hay con họ bị hay bị đe dọa bạo lực gia 
đình hay bạo lực tình dục. Năm ngày đầu tiên trong mỗi năm niên lịch sẽ được trả lương, thời 
gian còn lại sẽ không được trả. 

Điều luật mới này còn buộc các chủ lao động phải có những cơ chế để bảo mật hồ sơ họ nhận 
được hay tạo ra liên quan đến một nhân viên đang xin nghỉ vì bạo lực gia đình hay tình dục. 

Các điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Nghỉ Thai Nghén 



Đối với một nhân viên thai nghén, luật mới tăng thời hạn nghỉ tiềm năng đến 17 tuần từ tối đa là 
6 tuần đến tối đa là 12 tuần. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Các Chỉnh Sửa về Kỳ Nghỉ được Thực Hiện do Thay Đổi trong Luật Liên Bang 

Nghỉ Bệnh Nặng 

Trước Khi có Đạo Luật Công Bằng Nới Làm Việc, Công Việc Tốt Hơn 2017 (Fair Workplaces, 
Better Jobs Act, 2017) nhân viên có thể nghỉ tối đa 37 tuần để chăm sóc hay giúp đỡ một người 
con bị bệnh nặng.  

Theo các thay đổi mới này, một nhân viên có quyền nghỉ 17 tuần trong thời hạn 52 tuần để 
chăm sóc hay giúp một người nhà trưởng thành bị bệnh nặng và tối đa là 37 tuần để chăm sóc 
hay giúp đỡ một trẻ em trong gia đình bị bệnh nặng. Các thay đổi này có hiệu lực sau ngày 3 
tháng 12, 2017 hay khi được trình lên Nữ Hoàng (Royal Assent). 

Nghỉ Y tế Gia đình 

Luật này tăng kỳ nghỉ Y tế Gia đình từ tối đa là 8 tuần trong một thời gian 26 tuần lên đến tối đa 
là 28 tuần trong một thời gian 52 tuần. Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Nghỉ do Con Chết hay Con Mất Tích do Tội Phạm 

Luật mới cho phép quyền được nghỉ riêng biệt khác vì con chết vì bất kỳ nguyên nhân gì trong 
thời hạn tối đa là 104 tuần. Các thay đổi mới còn cho phép quyền được nghỉ kỳ khác vì con mất 
tích do một tội ác trong thời hạn tối đa là 104 tuần. Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 
1, 2018. 

Nghỉ Sinh Con 

Tăng thời gian nghỉ sinh. Trước đây thời gian nghỉ sinh con là 35 tuần nếu nhân viên nghỉ thai 
nghén, và 37 tuần nếu nghỉ vì lý do khác. Theo luật mới, thời gian nghỉ sinh con có thể là 61 



tuần nếu nhân viên nghỉ thai nghén, và 63 tuần nếu nghỉ vì lý do khác. Thay đổi này là do có 
các thay đổi liên bang trong Bảo hiểm Việc Làm. Các thay đổi này có hiệu lực sau ngày 3 tháng 
12, 2017 hay khi được trình lên Nữ Hoàng (Royal Assent). 

Lệnh Thanh Toán Trực Tiếp cho Nhân Viên 

Đạo luật mới còn cho phép các Nhân viên Tiêu Chuẩn Việc Làm (Employment Standards 
Officer) có thể thanh toán tiền trực tiếp cho một nhân viên khi chủ lao động hay khách hàng Cơ 
quan Trợ giúp Tạm thời nợ tiền nhân viên đó. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Liên lạc Nhân viên 

Luật không còn buộc nhân viên phải liên lạc với chủ lao động trước khi nộp đơn kiện theo Đạo 
Luật Tiêu Chuẩn Công Việc (ESA). 

Giám Đốc Tiêu Chuẩn Việc Làm không còn có thể từ chối việc phân một Nhân viên Tiêu chuẩn 
Việc Làm(Employment Standards Officer) điều tra một đơn khởi kiện ESA do thiếu thông tin của 
người khởi kiện. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Các khoản phạt vì Không tuân thủ ESA 

Luật đem lại nhiều linh hoạt hơn về những khoản phạt tiền hành chính có thể được qui định cho 
các chủ lao động không tuân thủ với ESA. 

Chính phủ cũng dự định thay đổi một qui định của ESA để tăng các khoản phạt tiền hành chính 
cho những chủ lao động không tuân thủ từ $250, $500, và $1000 lên $350, $700, và $1500. 

Luật mới cho phép Giám Đốc Tiêu Chuẩn Việc Làm công bố (kể cả bằng hình thức trực tuyến) 
tên của những người đã bị phạt, bản giải trình việc bị xử phạt, ngày bị xử phạt và khoản tiền 
phạt. 



Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Tiền Lãi của Lương Chưa Được Trả 

Luật cho phép Nhân Viên Tuân Thủ Việc Làm(Employment Standards Officer) cho nhân viên 
hưởng được tiền lãi của những khoản lương họ chưa được trả và các phí tổn nhân viên bị tính 
không đúng luật pháp. 

Giám đốc Tiêu Chuẩn Việc Làm sẽ được cho phép, với sự chấp nhận của Bộ Trưởng, quyết 
định mức lãi đối với những tài khoản còn nợ theo các điều khoản của ESA. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Đòi nợ 

Các thay đổi về luật mới cải thiện việc chính phủ hay người thu nợ được ủy quyền đòi nợ, bao 
gồm: 

• Cho phép người thu nợ được ủy quyền bởi Giám đốc Tiêu Chuẩn Việc Làm phát hành 
giấy đòi nợ, giữ thế chấp các tài sản thực tế, tài sản cá nhân trong khi tiến hành kế 
hoạch chi trả. 

• Cho phép chính phủ và người thu nợ được ủy quyền tiết lộ thông tin cho nhau để thu 
khoản tiền trả theo ESA 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Thỏa thuận Điện tử 

Những thay đổi mới nói rõ thỏa thuận điện tử giữa chủ lao động và nhân viên, ví dụ như một 
hợp đồng làm việc quá giờ, có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. 

Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2018. 

Điều Khoản miễn Trừ trách nhiệm 



Theo luật mới: 

• Hầu hết các yêu cầu hiện tại và quyền lợi của ESA đều áp dụng cho nhân viên hành 
chánh công lập(Crown employee). Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1, tháng 1, 
2018. 

• Tất cả các yêu cầu hiện tại và quyền lợi của ESA đều áp dụng cho những người được 
đào tạo việc thông qua chủ lao động. Điều khoản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 
2018. 

• Những người làm trong một phần của một chương trình học tập để lấy kinh nghiệm 
được một trường nghề tư nhân tổ chức sẽ không bị ràng buộc bởi các yêu cầu và 
quyền lợi ESA, tương tự với chương trình được các đại học, cao đẳng và trung học tổ 
chức.  

• Học sinh được tuyển dụng và làm việc thường xuyên hơn 3 giờ mỗi ngày, phải được trả 
lương ít nhất là 3 giờ cho dù họ làm việc chưa đến 3 giờ. Điều khoản này có hiệu lực 
vào ngày 1 tháng 1, 2019. 

• Tất cả các yêu cầu hiện tại và quyền lợi của ESA đều áp dụng cho nhân viên làm một 
công việc hay ở một môi trường làm việc giống môi trường thật để thực tập (thường 
được biết là “xưởng có bảo hộ” (sheltered workshop). Điều khoản này có hiệu lực vào 
ngày 1 tháng 1, 2019 

• Bộ Lao Động (Ministry of Labour) hiện đang tham vấn về những điều khoản ngoại trừ 
ESA và các quy định ngành đặc biệt cũng như là những điều khoản miễn trừ trách 
nhiệm LRA. Xét duyệt này gồm có cả những điều khoản ngoại trừ cho trưởng bộ phận 
(manager) và nhân viên giám sát (supervisor). Tin tức về tham vấn này sẽ tiếp tục được 
niêm yết ở trang mạng của Bộ Lao Động (Ministry of Labour). Tìm hiểu thêm. 

Thay đổi về Đạo luật Quan hệ Lao động (Labour Relations Act) 

Chứng nhận Nghiệp đoàn 

Luật mới sẽ: 

• Lập chứng nhận nghiệp đoàn bằng thẻ (card-based) cho ngành dịch vụ xây dựng, 
ngành dịch vụ chăm sóc tại gia cộng đồng và ngành cơ quan trợ giúp tạm thời. 

• Thực hiện các thay đổi sau đối với quy trình chứng nhận nghiệp đoàn: 

o Bỏ đi một số điều kiện xác nhận nghiệp đoàn nhất định, cho phép các nghiệp đoàn dễ 
dàng được xác nhận hơn khi một chủ lao động có hành vi sai trái vi phạm LRA. 

o Tạo điều kiện để thỏa thuận hòa giải đầu tiên dễ dàng hơn, ngoài ra bổ sung một yếu tố 
hòa giải tăng cường cho tiến trình này. 

o Yêu cầu Ủy ban Quan hệ Lao động Ontario (OLRB) giải quyết các đơn xin thỏa thuận 
hòa giải đầu tiên trước khi giải quyết đơn hủy hay rút xác nhận. 

o Cho phép nghiệp đoàn có được các danh sách của nhân viên và một số thông tin liên 
lạc nhất định nếu nghiệp đoàn có thể chứng minh là đã có được 20 phần trăm nhân viên ủng hộ 

https://www.labour.gov.on.ca/english/about/workplace/web_notice.php


trong đơn vị thương lượng được đề nghị. Việc sử dụng danh sách này phụ thuộc vào các điều 
kiện và hạn chế và tất cả các quy trình hợp lý phải được thực hiện để bảo vệ an toàn và tính 
bảo mật của danh sách.  

o Công khai tạo quyền OLRB thực hiện bầu cử bên ngoài nơi làm việc, kể cả bằng 
phương thức điện tử và bằng điện thoại. 

o Tạo quyền cho OLRB (và các Nhân viên Quan hệ Lao động OLRB) đưa ra các chỉ dẫn 
liên quan đến quy trình bầu cử và việc sắp xếp bầu cử để giúp bảo đảm sự trung lập của quy 
trình bầu cử. 

Quyền Kế Nhiệm 

Luật mới mở rộng quyền kế nhiệm đế việc thực hiện thảo các thỏa thuận dịch vụ. 

Đạo luật cũng cho phép chính phủ áp dụng các quyền kế nhiệm, theo quy định, đối với một số 
loại hình dịch vụ khác nhận được công quỹ. 

Cơ Cấu của Đơn Vị Thương Lượng 

Các thay đổi cho phép OLRB xét duyệt cơ cấu của các đơn vị thương lượng trong một số tình 
huống nhất định và củng cố đơn vị thỏa thuận mới được xác nhận với những đơn vị thỏa thuận 
hiện tại khác cùng chủ lao động, khi các đơn vị đó được cùng một người thương lượng đại diện. 
OLRB cũng sẽ được cho phép thực hiện một số lệnh liên quan khác. Các thay đổi còn cho phép 
các bên đồng thỏa thuận xem xét cấu trúc các đơn vị thương lượng bất kỳ lúc nào.  Theo sau 
việc xét duyệt như vậy, các bên có thể nộp đơn xin chấp thuận chung cho Ban để củng cố các 
đơn vị thỏa thuận và thực hiện các thay đổi liên quan. 

Quyền lợi và Thủ tục Trở lại làm việc 

Trước đây LRA cho nhân viên quyền lợi, theo một số điều kiện, trở lại làm việc trong vòng 6 
tháng từ khi bắt đầu một cuộc đình công hợp pháp. Luật mới dỡ bỏ giới hạn 6 tháng này. 



Luật mới còn yêu cầu một chủ lao động sắp đặt việc làm lại cho một nhân viên cuối một cuộc 
đình công hợp pháp hay đóng cửa hãng (tùy thuộc vào một số điều kiện), và tiếp cận được hòa 
giải khiếu kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ đó. 

Bảo Vệ Nguyên Do Chính Đáng (Just Cause) 

Luật mới bảo vệ nhân viên trong một đơn vị thương lượng khỏi bị kỷ luật hay sa thải mà không 
có nguyên do chính đáng bởi chủ lao động của họ trong thời gian từ khi xác nhận và ngày hợp 
đồng đầu tiên được ký (hoặc ngày mà nghiệp đoàn không còn đại diện cho những nhân viên), 
và trong thời gian từ ngày nhân viên đình công hợp pháp hay ngày hãng sở đóng cửa đến ngày 
hợp đồng chung mới được ký (hoặc ngày mà nghiệp đoàn không còn đại diện cho nhân viên 
nữa). 

Tiền phạt 

Luật mới tăng tiền phạt tối đa theo Đạo Luật Quan Hệ Lao Động (Labour Relations Act) đến 
$5,000 cho cá nhân và $100,000 cho tổ chức (trước đây các khoản tiền phạt này là $2,000 cho 
cá nhân và $25,000 cho tổ chức). 

Ngày Có Hiệu Lực 

Tất cả các đề xuất quan hệ lao động có hiệu lực sau ngày 1 tháng 1, 2018 hay ngày Đạo luật 
Chấp thuận của Hoàng gia (Royal Assent).  

Thay đổi đối với Đạo luật Sức khỏe và An toàn (Occupational Health and Safety Act)Luật mới 
ngăn các chủ lao động bắt buộc một người lao động phải mang giày gót cao (ví dụ giày cao gót) 
ở nơi làm việc, trừ phi giày dép đó cần thiết cho an toàn của người lao động. 

Điều này là ngoại lệ đối với các chủ lao động hoạt động trong lãnh vực giải trí và quảng cáo. 

Thay đổi này có hiệu lực khi được Hoàng gia chấp thuận (Royal Assent).  



Tăng Cường Thực Thi Tiêu Chuẩn Làm Việc 

Tỉnh bang dự định tuyển dụng trên 175 nhân viên tiêu chuẩn việc làm và đã phát động Chương 
trình Đào tạo Tiêu chuẩn Việc làm và Giáo dục để giáo dục công nhân và các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ về quyền lợi và nghĩa vụ theo Đạo Luật Tiêu Chuẩn Việc Làm, 2000 (Employment 
Standards Act, 2000). Giáo dục sẽ giúp các chủ lao động hiểu biết về trách nhiệm của họ. 

Sau khi các nhân viên tiêu chuẩn việc làm được tuyển dụng, hạn cuối là 2020-2021, chương 
trình Tiêu chuẩn Việc làm sẽ giải quyết tất các đơn kiện được nộp trong 90 ngày và thẩm tra 1 
trong 10 nơi làm việc ở Ontario. Ngoài ra, chương trình sẽ hỗ trợ tuân thủ đối với những chủ lao 
động đặc biệt chú trọng vào doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này sẽ giúp cho các chủ lao động 
hiểu biết các nghĩa vụ của họ. 

Việc thực thi sẽ tập trung vào các chủ lao động cạnh tranh không công bằng do vi phạm luật, và 
san bằng khoảng cách để đa số các chủ lao động tuân thủ luật lệ. 

Tăng cường việc thực thi sẽ nhằm phát huy việc tuân thủ và hạn chế việc không tuân thủ. Điều 
này cần các nguồn trợ giúp thực thi và giáo dục để tác động đến hành vi của chủ lao động và 
hạn chế người có thể vi phạm. 

Các nguồn trợ giúp mới sẽ giúp bảo đảm là các thay đổi về luật mới cho ESA được thực hiện 
đầy đủ và hiệu quả. 

Janet Deline Bộ Phận Truyền Thông 
Chỉ dành để hỏi về truyền thông: MOLMedialine@ontario.ca
416-326-7405 
Michael Speers Minister’s Office  
416-325-6955 
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