
 

QUYỀN CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 
THEO ĐẠO LUẬT TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG

 
Luật yêu cầu chủ lao động phải dán áp phích này ở nơi nhân viên có thể dễ dàng nhìn thấy. 

TIỀN LƯƠNG LÀM 
THÊM GIỜ 

Ít nhất 1½ lần mức lương thông thường cho tất cả số giờ làm việc trên 40 giờ trong một tuần làm việc. 

LAO ĐỘNG TRẺ EM 
Nhân viên phải ít nhất 16 tuổi để làm hầu hết các công việc phi nông nghiệp và ít nhất 18 tuổi để làm các công 

việc phi nông nghiệp được Bộ Trưởng Lao Động tuyên bố là nguy hiểm. Thiếu niên 14 và 15 tuổi có thể làm 

việc ngoài giờ học trong nhiều công việc phi sản xuất, không khai thác mỏ, không nguy hiểm với một số hạn chế 

về giờ làm việc. Việc làm trong ngành nông nghiệp được áp dụng quy định khác. 

TIỀN TÍP 
Chủ lao động có “nhân viên được típ tiền” đáp ứng các điều kiện nhất định có thể yêu cầu khấu trừ một phần 

tiền trả lương dựa trên số tiền típ mà nhân viên của họ nhận được. Chủ lao động phải trả cho nhân viên được 

típ tiền mức lương tiền mặt ít nhất là $2,13 mỗi giờ nếu họ yêu cầu khấu trừ tiền típ vào nghĩa vụ trả mức lương 

tối thiểu cho nhân viên. Nếu tổng số tiền típ của nhân viên cộng với số tiền lương bằng tiền mặt do chủ lao động 

chi trả ở mức ít nhất $2,13 không bằng mức lương tối thiểu theo giờ, thì chủ lao động phải bù đắp phần chênh 

lệch. 

CHẾ ĐỘ NGHỈ ĐỂ VẮT 
SỮA TẠI NƠI LÀM 
VIỆC 

FLSA yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp thời gian nghỉ hợp lý để nhân viên đang nuôi con nhỏ được vắt sữa 

ở cơ sỡ làm việc trong một năm sau khi đứa trẻ chào đời.. Quyền lợi này được bảo đảm mỗi khi nhân viên cần 

vắt sữa mẹ trong năm đầu sau khi sinh. Người chủ doanh nghiệp  phải cung cấp một nơi, ngoài phòng tắm, 

được che chắn để không bị nhìn thấy và không bị đồng nghiệp và công chúng xâm nhập, làm nơi nhân viên có 

thể sử dụng để vắt sữa mẹ. 

THỰC THI Bộ có thẩm quyền thu hồi tiền lương còn thiếu và một số tiền tương đương tiền bồi thường thiệt hại ước tính 

trong các trường hợp vi phạm mức lương tối thiểu, làm thêm giờ và các vi phạm khác. Bộ có thể khởi kiện 

và/hoặc đề nghị truy tố hình sự. Chủ lao động có thể bị phạt tiền dân sự đối với mỗi lần vi phạm cố ý hoặc lặp đi 

lặp lại các quy định về mức lương tối thiểu hoặc lương làm thêm giờ theo luật. Các khoản phạt dân sự cũng có 

thể được áp dụng đối với các lỗi vi phạm điều khoản về lao động trẻ em của Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động 

Công Bằng (FLSA). Các khoản phạt dân sự tăng nặng có thể được áp dụng đối với mỗi lỗi vi phạm về lao động 

trẻ em dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng của bất kỳ nhân viên vị thành niên nào và các hình phạt 

đó có thể được nhân đôi khi vi phạm được xác định là cố ý hoặc lặp đi lặp lại. Luật cũng cấm trả thù hoặc đuổi 

việc những công nhân nộp đơn khiếu nại hoặc tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng nào theo FLSA. 

THÔNG TIN 
BỔ SUNG 

• Tuỳ trường hợp có một  số ngành nghề và cơ sở được miễn tuân thủ mức lương tối thiểu và/hoặc các điều 

khoản trả lương làm thêm giờ và co một  số ngành nghề và cơ sở được  miễn trừ hạn chế cũng áp dụng 

cho việc vắt sữa mẹ theo yêu cầu công việc. 

• Các điều khoản đặc biệt áp dụng cho người lao động ở Samoa thuộc Hoa Kỳ, Khối thịnh vượng chung 

Quần đảo Bắc Mariana và Khối thịnh vượng chung Puerto Rico. 

• Một số luật của tiểu bang quy định biện pháp bảo vệ nhân viên khắt khe hơn; Chủ lao động phải đồng thời 

tuân theo quy định của tiểu bang và pháp luật liên bang. 

• Một số chủ lao động phân loại không chính xác người lao động là “nhà thầu độc lập” trong khi họ thực sự là 

nhân viên theo FLSA. Điều quan trọng là phải biết sự khác biệt giữa hai hạng mục này bởi vì nhân viên (trừ 

khi được miễn trừ) được hưởng mức lương tối thiểu của FLSA và các biện pháp bảo vệ mức lương làm 

thêm giờ còn các nhà thầu độc lập được phân loại chính xác thì không. 

• Một số sinh viên toàn thời gian, sinh viên đang học, thực tập sinh và người lao động khuyết tật có thể được 

trả thấp hơn mức lương tối thiểu theo giấy chứng nhận đặc biệt do Bộ Lao Động cấp. 
 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA LIÊN BANG LÀ 

$7,25 MỖI GIỜ 

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 24/7/2009 

 

 


