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Kết quả Điều tra của Bộ Lao động Hoa Kỳ 
 Về việc chi trả 62.754 USD Tại các Nhà hàng Burger ở Houston  

 Để Giải quyết Vi phạm về Giờ phụ trội và Lưu trữ hồ sơ 
 
HOUSTON TX – Sau cuộc điều tra của Cơ quan Lương bổng và Giờ làm việc (WHD) của Bộ Lao Động Hoa 
Kỳ, Bernie’s Bellaire LLC và Bernie’s Katy LLC – tiến hành kinh doanh dưới tên Bernie’s Burger Bus – sẽ trả 
62,754 USD để giải quyết các vi phạm về giờ phụ trội và lưu trữ hồ sơ theo Đạo Luật Lao Động Công Bằng 
(FLSA). Công ty này hoạt động tại ba địa điểm ở Houston. 
 
Cơ quan Lương bổng và Giờ làm việc đã điều tra được rằng các công ty đã không thanh toán đúng tiền làm giờ 
phụ trội cho 49 nhân viên hầu bàn, đầu bếp và người rửa bát và không lưu trữ các hồ sơ cần thiết. Nhân viên đã 
được trả mức lương của giờ làm việc bình thường thay vì mức lương giờ phụ trội gấp rưỡi giờ làm việc theo 
đúng luật kết hợp số giờ làm việc của nhân viên tại hai địa điểm khác nhau của công ty khi xác định có phải trả 
thêm giờ phụ trội hay không. Công ty này kông trưng bày FLSA poster tại công ty và không lưu trữ hồ sơ địa 
chỉ nhân viên. 
 
Betty Campbell, Trưởng ban Lương bổng và Giờ làm việc khu vực Tây Nam cho biết: “Cơ quan Lương bổng và 
Giờ làm việc cam kết bảo đảm để các nhân viên được trả tiền lương theo giờ và các công ty khàe cạnh tranh 
một cách bình đẳng. Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thi hành luật pháp. Bộ lao động khuyến khích các công ty 
sử dụng các tài liệu mà Cơ quan Lương bổng và Giờ làm việc cung cấp, bao gồm các videos trực tuyến, cuộc 
gọi bí mật hoặc các chuyến thăm trực tiếp đến các văn phòng địa phương của chúng tôi – để đảm bảo rằng họ có 
các tài liệu cần thiết để hiểu trách nhiệm của mình và tuân thủ luật pháp liên bang.” 
 
Để biết thêm thông tin về FLSA và các luật khác được thi hành bởi WHD, hãy liên lạc với đường dây trợ giúp 
miễn phí qua số 866-4US-WAGE (487-9243).  
 
Thông tin cũng có sẵn tại http://www.dol.gov/whd bao gồm một công cụ tìm kiếm để sử dụng nếu quý vị nghĩ 
rằng quý vị có thể được trả lại tiền lương đã thu bởi Ban. 
 

# # # 
Người liên hệ Cơ quan Báo chí: 
 
Chauntra Rideaux, 972-850-4710, rideaux.chauntra.D@dol.gov  
Juan J. Rodríguez, 972-850-4709, rodriguez.juan@dol.gov 
 
Số Phát hành:  18-686-DAL 
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