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United States Department of Labor
Ngày 6 tháng Bảy năm 2022

Quy trình Yêu cầu Bộ Lao động Ủng hộ Yêu cầu gửi đến Bộ An ninh Nội 
địa xin Sử dụng Quyền công tố Liên quan đến Nhập cư trong Tranh 
chấp Lao động

Câu hỏi Thường Gặp (Dành cho Người lao động và Đại diện của 
Họ)

1. Bộ Lao động có tiếp nhận các yêu cầu xin bày tỏ sự ủng hộ quyền công tố liên quan 
đến nhập cư đối với người lao động đang có tranh chấp lao động không? 
Có. Chúng tôi xem xét các yêu cầu như vậy cụ thể theo từng trường hợp. Cụ thể, do Bộ Lao động (“DOL” hay 
“Bộ”) không truy vấn tình trạng nhập cư trong quá trình điều tra hoặc tố tụng của DOL nên DOL vẫn tiếp nhận 
các yêu cầu từ người lao động trong đó yêu cầu DOL thể hiện sự ủng hộ đối với các yêu cầu mà họ đã gửi đến Bộ 
An ninh Nội địa (DHS) nhằm tìm kiếm quyết định của cơ quan công tố liên quan đến nhập cư. Để DOL thực thi 
pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình, bất kể tình trạng nhập cư, người lao động phải tự nguyện tham 
gia vào các cuộc điều tra và thủ tục tố tụng của Bộ mà không sợ bị trả đũa hoặc các hậu quả liên quan đến nhập 
cư.  

Nhiệm vụ và việc thực thi hiệu quả của DOL phụ thuộc vào sự hợp tác của người lao động. Tuy nhiên, những 
người lao động dễ bị tổn thương, thiếu giấy phép làm việc hoặc tình trạng di trú “được phép di chuyển” đầy đủ 
thường miễn cưỡng báo cáo các vi phạm, tham gia cùng các cơ quan thực thi của chính phủ hoặc thực hiện các 
quyền của họ. Ví dụ, người lao động không có giấy tờ phải chịu các hành vi vi phạm luật lao động có thể lo sợ 
rằng việc hợp tác điều tra sẽ dẫn đến việc tiết lộ tình trạng nhập cư của họ hoặc của các thành viên trong gia 
đình họ, hoặc sẽ phải chịu các hành vi trả đũa vì tình trạng nhập cư từ nhà tuyển dụng cùng các hậu quả nhập 
cư bất lợi cho bản thân họ hoặc gia đình của họ. Do đó, cả người lao động và Bộ đều phải đối mặt với các rào 
cản trong việc thực thi công bằng và hiệu quả các quyền và biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc, và nhiều người sử 
dụng lao động tuân thủ luật lao động và việc làm phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng.

DOL từ lâu đã ủng hộ quyền quyết định của cơ quan công tố tùy từng trường hợp cụ thể để thực thi pháp luật 
sau này trong phạm vi quyền hạn của DOL. 

Tài liệu này làm rõ quy trình mà Bộ áp dụng trong đó cho phép người lao động và đại diện của họ yêu cầu sự ủng 
hộ của DOL để DHS thực hiện quyền công tố theo từng trường hợp cụ thể nhằm tăng cường việc thực thi và nỗ 
lực bảo vệ người lao động của DOL. 

2. Tôi có thể yêu cầu DOL thông báo cho DHS về tranh chấp lao động với chủ lao động 
của tôi và ủng hộ yêu cầu DHS thực thi quyền công tố liên quan đến nhập cư mà tôi đưa 
ra không? 
Người lao động đang có tranh chấp lao động tại nơi làm việc có thể thông báo cho DOL về tranh chấp lao động 
và yêu cầu DOL gửi một “Tuyên bố Lợi ích của DOL” để ủng hộ yêu cầu gửi đến DHS xin DHS thực thi quyền công 
tố liên quan đến nhập cư. Người yêu cầu phải gửi yêu cầu đến statementrequests@dol.gov với dòng tiêu đề 
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“Tuyên bố Lợi ích của DOL”. Trong yêu cầu qua email, người yêu cầu được khuyến khích cung cấp đủ thông tin để Bộ xác 
định nơi làm việc xảy ra tranh chấp lao động. Ngoài ra, người yêu cầu được mời cung cấp các dữ kiện hỗ trợ bất kỳ yếu 
tố nào được liệt kê trong phần Câu hỏi thường gặp số 3 mà DOL có thể xem xét để đáp ứng các yêu cầu này, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở:

• Mô tả tranh về chấp lao động và mối liên quan giữa tranh chấp đó với luật pháp mà DOL thi hành;
• Mô tả các hành vi trả đũa hoặc đe dọa mà người lao động tại nơi làm việc có thể đã chứng kiến hoặc trải qua liên 

quan đến tranh chấp lao động; và
• Mô tả về mức độ sợ hãi của người lao động tại nơi làm việc về hành vi trả đũa có thể liên quan đến tình trạng nhập 

cư hoặc thực thi luật nhập cư khác trong tương lai nhiều khả năng sẽ ngăn cản người lao động báo cáo các vi phạm 
liên quan đến tranh chấp lao động cho DOL hoặc hợp tác với DOL. Nếu phù hợp, hãy nêu rõ thời gian, địa điểm và 
cách thức diễn ra các sự kiện đó.

DOL có thể liên hệ với người yêu cầu nếu có thắc mắc hoặc để biết thêm thông tin cần thiết giúp đánh giá yêu cầu, vì 
vậy, bạn nên cung cấp thông tin liên hệ đáng tin cậy của người yêu cầu. Nhân viên hoặc người ủng hộ hoặc người đại 
diện có thể đưa ra một yêu cầu.. Yêu cầu có thể được thực hiện thay mặt một nhóm người lao động. 

LƯU Ý: DOL sẽ đánh giá các yêu cầu để xác định liệu tranh chấp lao động có liên quan đến luật pháp do DOL thi hành tại 
nơi làm việc cụ thể hay không và liệu quyền công tố liên quan đến nhập cư đối với người lao động tại nơi làm việc có giúp 
DOL thực hiện nhiệm vụ và các ưu tiên thực thi của mình hay không. Để biết thêm thông tin, xem Câu hỏi thường gặp số 3. 
Việc tiết lộ tên cá nhân người lao động có thể không cần thiết để xác minh rằng có tồn tại tranh chấp lao động, tùy thuộc 
vào, ví dụ, thông tin chứng thực bổ sung của DOL. 

Trong yêu cầu qua email, người yêu cầu không được tiết lộ:

• Lịch sử hoặc nhu cầu nhập cư cụ thể của từng người lao động; 
• Thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm, bao gồm ngày sinh, Số An sinh Xã hội hoặc Số Đăng ký Người nước ngoài. 

Các câu hỏi về quy trình nêu trên cũng có thể được chuyển đến statementrequests@dol.gov trước khi gửi yêu cầu.

3. Bộ sẽ cân nhắc những yếu tố nào khi quyết định có đưa ra Tuyên bố Lợi ích của DOL trong 
tranh chấp lao động tại nơi làm việc?
DOL sẽ đánh giá từng yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể và xem xét các nhu cầu thực thi cụ thể của mình. Các yếu tố 
có thể được xem xét bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Đòi hỏi của DOL về nhân chứng sẽ tham gia vào cuộc điều tra và/hoặc thực thi có thể; 
• Việc DHS sử dụng quyền công tố liên quan đến nhập cư có ủng hộ lợi ích của DOL trong việc khiến người vi phạm 

luật lao động chịu trách nhiệm đối với các vi phạm đó hay không; 
• Liệu người lao động có đang bị trả đũa, đe dọa trả đũa hoặc sợ bị trả đũa và/hoặc có thể “không dám” báo cáo các 

hành vi vi phạm pháp luật hoặc tham gia việc thực thi pháp luật của DOL;
• Liệu việc thực thi luật nhập cư liên quan đến người lao động - người có thể là nhân chứng hoặc là nạn nhân của 

hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quyền hạn của DOL có thể cản trở khả năng của DOL trong việc thực thi 
luật lao động hoặc cung cấp tất cả các biện pháp khắc phục hiện có trong khu vực pháp lý của mình hay không; 

• Khả năng việc thực thi luật nhập cư trở thành công cụ được sử dụng để làm suy yếu sự thực thi luật pháp của DOL 
trong khu vực địa lý hoặc ngành và/hoặc làm phát sinh thêm sự trả đũa dựa trên tình trạng nhập cư.

Bộ sẽ cân nhắc các yếu tố được liệt kê ở trên dựa trên hoàn cảnh cụ thể của tranh chấp lao động. DOL có thể liên hệ với 
người yêu cầu nếu có thắc mắc hoặc để biết thêm thông tin cần thiết để đánh giá yêu cầu. 

4. Sau khi tôi gửi yêu cầu tới DOL để xin “Tuyên bố Lợi ích của DOL” trong tranh chấp lao 
động, DOL sẽ làm gì?
DOL sẽ xác định xem lợi ích thực thi của mình có biện minh được yêu cầu sử dụng quyền công tố của DHS hay không. 
Nếu có, và theo quyết định của mình, DOL có thể gửi cho cả DHS và người yêu cầu một bản Tuyên bố Lợi ích của DOL 
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thông báo cho DHS rằng DOL tin rằng việc DHS sử dụng quyền công tố của mình đối với người lao động tại nơi làm 
việc cụ thể là cần thiết để DOL thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, và do đó DOL ủng hộ các yêu cầu của người 
lao động về quyền công tố liên quan đến nhập cư. 

Ví dụ, khi người lao động bị trả đũa vì đã khiếu nại về tiền lương hoặc điều kiện làm việc của họ, và sợ hãi các biện pháp 
liên quan đến tình trạng nhập cư mang tính trả đũa nếu họ tham gia vào một cuộc điều tra hoặc thủ tục pháp lý của 
DOL, việc DHS sử dụng quyền công tố có thể giúp giảm bớt nỗi sợ hãi đó và điều tra hoặc thúc đẩy hành động thực thi 
pháp luật tiếp theo của DOL. Sự tham gia của người lao động củng cố khả năng của DOL trong việc đạt được bồi thường 
và sự tuân thủ từ phía người sử dụng lao động. 

5. Các cá nhân người lao động đang gặp tranh chấp lao động có thể làm gì để yêu cầu DHS 
thực hiện quyền công tố liên quan đến tình trạng nhập cư trong trường hợp của họ?
Người lao động muốn quyền công tố liên quan đến tình trạng nhập cư từ DHS được thực thi phải đưa yêu cầu đó trực 
tiếp lên DHS. Bộ câu hỏi thường gặp này cung cấp thông tin về cách người lao động có thể xin Tuyên bố Lợi ích của DOL 
liên quan đến tranh chấp lao động có liên quan đến chủ lao động của họ. Trước tiên, người lao động nên xin Tuyên bố 
Lợi ích của DOL từ cơ quan này sau đó cung cấp kèm tuyên bố này trong yêu cầu gửi tới DHS đề nghị thực hiện quyền 
công tố trong trường hợp của họ. 

LƯU Ý: Người lao động có thể có các căn cứ bổ sung, không được đề cập trong phần Câu hỏi thường gặp này, để yêu cầu 
DHS thực hiện quyền công tố. Để biết thêm thông tin, bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về nhập cư. Để biết danh sách các 
nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, hãy truy cập: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. 
Không thể đảm bảo kết quả cụ thể cho cá nhân người lao động; mỗi người lao động nên xem xét tìm kiếm luật sư để hiểu 
rõ hơn về ý nghĩa cá nhân của việc gửi tới DHS yêu cầu sử dụng quyền công tố.

6. Tuyên bố Lợi ích của DOL trong tranh chấp lao động tại nơi làm việc có cung cấp tình trạng 
nhập cư hoặc biện pháp bảo vệ nào cho người lao động không? 
Không. Tuyên bố Lợi ích của DOL trong tranh chấp lao động không trao quyền lợi về tình trạng nhập cư cũng như các 
biện pháp bảo vệ nhập cư cụ thể cho cá nhân người lao động. Thay vào đó, cá nhân người lao động có thể chọn đính 
kèm Tuyên bố Lợi ích của DOL vào yêu cầu gửi tới DHS đề nghị DHS sử dụng quyền công tố của cơ quan này. 

7.  Tuyên bố Lợi ích của DOL có đảm bảo rằng DHS sẽ sử dụng quyền công tố liên quan đến 
nhập cư trong một trường hợp cụ thể không?
Không. Quyết định về việc có thực hiện quyền công tố liên quan đến nhập cư hay không hoàn toàn thuộc về DHS. Sự 
ủng hộ quyền công tố từ DOL không đảm bảo rằng DHS sẽ thực hiện quyền công tố một cách có lợi trong bất kỳ trường 
hợp cụ thể nào. Cá nhân người lao động phải độc lập yêu cầu DHS thực hiện quyền công tố có lợi như họ yêu cầu. 

8.  Những cơ quan nào trong Bộ sẽ xem xét phát hành  Tuyên bố Lợi ích của DOL liên quan đến 
quyền công tố liên quan đến nhập cư? 
DOL hiện sẽ xem xét các yêu cầu xin Tuyên bố Lợi ích của DOL liên quan đến việc thi hành luật pháp trong phạm vi 
quyền hạn của Sở lương bổng và giờ làm (WHD), Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), Văn phòng 
phụ trách Chương trình Tuân thủ Hợp đồng Liên bang (OFCCP) và Văn phòng phụ trách Tiêu chuẩn Quản lý Lao động 
(OLMS). 

9.  DOL có giữ bí mật thông tin nêu trong yêu cầu của tôi không?
Để phù hợp với các thực hành tiêu chuẩn của DOL, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, DOL sẽ giữ bí mật 
các yêu cầu về Tuyên bố Lợi ích của DOL. DOL sẽ chia sẻ Tuyên bố Lợi ích của DOL với DHS, nhưng những Tuyên bố đó 
thường sẽ không chứa thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ cá nhân nào khi chưa có sự cho phép và thông báo trước 
của họ. 

10. Bộ sẽ mất bao lâu để phản hồi những yêu cầu này? 
Bộ sẽ cố gắng trả lời người yêu cầu trong vòng 30 ngày với quyết định về yêu cầu hoặc cập nhật trạng thái. DOL sẽ tìm 
cách cập nhật tình trạng 30 ngày một lần sau khi đơn yêu cầu được xem xét. 

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers


4

11. Người yêu cầu nên kỳ vọng điều gì nếu Bộ từ chối cung cấp Tuyên bố Lợi ích của DOL trong 
tranh chấp lao động tại nơi làm việc?
Nếu DOL quyết định không cung cấp Tuyên bố Lợi ích của DOL trong tranh chấp lao động, người yêu cầu hoặc đại diện 
của họ sẽ được thông báo về quyết định sớm nhất có thêr. Các Tuyên bố Lợi ích của DOL hoàn toàn thuộc quyền của cơ 
quan này. 

Nếu Bộ quyết định không cung cấp Tuyên bố Lợi ích của DOL trong tranh chấp lao động, DOL sẽ không liên lạc với DHS 
về yêu cầu này. DOL không thực thi luật nhập cư tại nơi làm việc và sẽ tìm cách thực thi các luật liên quan trong phạm 
vi quyền hạn của mình bất kể tình trạng nhập cư của người lao động.

12. DOL đóng vai trò gì trong việc DHS xét duyệt yêu cầu của cá nhân người lao động về việc 
DHS sử dụng quyền công tố liên quan đến nhập cư?
Quyết định về việc có thực hiện quyền công tố liên quan đến nhập cư hay không hoàn toàn thuộc về DHS. DOL hoặc các 
cơ quan thực thi pháp luật khác có thể thông báo cho DHS về sự cần thiết của quyết định thực thi pháp luật nhập cư để 
thực hiện nhiệm vụ của họ và có thể trả lời các yêu cầu bổ sung thông tin từ DHS về các yêu cầu xin quyết định thực thi 
pháp luật nhập cư.   

13. Điều gì xảy ra nếu tôi muốn thêm thông tin bổ sung vào yêu cầu ban đầu đã gửi đến DOL 
xin cung cấp Tuyên bố Lợi ích của DOL?
Thông thường người yêu cầu có thể bổ sung thông tin về yêu cầu bằng cách sử dụng địa chỉ email được cung cấp ở trên. 

14. Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc liệu tôi có cần yêu cầu Tuyên bố Lợi ích của DOL và/
hoặc tìm kiếm quyền công tố của DHS liên quan đến nhập cư ở đâu? 
Bạn nên xin tư vấn về luật nhập cư trước khi quyết định có nên xin Tuyên bố Lợi ích của DOL hay không hoặc có nộp yêu 
cầu xin sử dụng quyền công tố đến DHS hay không. Để biết danh sách các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, hãy 
truy cập: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. Không thể đảm bảo kết quả cụ thể cho cá 
nhân người lao động; mỗi người lao động nên xem xét tìm kiếm luật sư để hiểu rõ hơn về ý nghĩa cá nhân của việc gửi 
tới DHS yêu cầu sử dụng quyền công tố.

15. DOL có thể cung cấp Tuyên bố Lợi ích của DOL trong tranh chấp lao động cho DHS mà 
không cần nhận được yêu cầu xin cung cấp tuyên bố đó hay không? 
Có. Nếu thích hợp, Bộ sẽ tự đưa ra Tuyên bố Lợi ích của DOL hoặc các yêu cầu tương tự liên quan đến tranh chấp lao 
động tại nơi làm việc mà không cần nhận được yêu cầu xin thực thi thêm pháp luật của chính mình.

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
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