
SẼ TỐT HƠN KHI BẠN LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG?
So sánh những sự khác biệt trong quyền lợi và điều kiện TÔI KHÔNG NGHĨ TÔI LÀ NGƯỜI CÓ MÃ 

SỐ DOANH NGHIỆP. TÔI PHẢI LÀM GÌ?

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nếu bạn nghĩ 
có gì đó không đúng. Bạn có thể:

• Gọi cho chúng tôi (03) 9659 3516 

• Đặt cuộc hẹn với chúng tôi trên mạng: 
migrantworkers.org.au/get_help 

Những việc mà bạn có thể làm ngay bây giờ:

• Yêu cầu lãnh đạo của bạn một bản 
hợp đồng trước khi bạn bắt đầu

• Lưu tất cả những hợp đồng, hóa 
đơn, thư từ, tin nhắn và email ..v.v 
liên quan đến công việc của bạn

• Ghi chép lại những cuộc gặp và những cuộc 
gọi với lãnh đạo của bạn, bao gồm thời gian

• Ghi chép lại những nhiệm vụ mà 
bạn được yêu cầu thực hiện

• Ghi chép lại những thời gian, địa 
điểm của mỗi ca làm việc

TÔI CÓ PHẢI 
CÓ MÃ SỐ 

DOANH  
NGHIỆP ÚC 

KHÔNG?

NHÀ THẦU ĐỘC LẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG

û  Không có lương tối 
thiểu

ü  Mức lương tối thiểu 
(19 đô 84 xu theo 
thời điểm  
2020-2021)

û  Không có lương 
ngoài giờ khi làm 
việc ngoài giờ hoặc 
cuối tuần hoặc ngày 
lễ chung

ü  Được quyền trả 
lương ngoài giờ và 
tỷ lệ phạt vào những 
ngày cuối tuần và 
nghỉ lễ chung

û  Không có  lương ü  Quyền được phép 
nghỉ khi bệnh hoặc 
đi nghỉ phép, thường 
là những ngày phép 
này được trả lương

û  Đôi khi, không có tiền 
hưu

ü  Người sử dụng lao 
động bắt buột phải 
đóng cho Quỹ hưu 
của bạn

û  Đôi khi không có sự 
bồi thường khi bị tai 
nạn ( Bảo hiểm công 
việc) trừ khi bạn mua 
Bảo hiểm riêng cho 
bạn

ü  Người chủ lao động 
bắt buộc phải trả bảo 
hiểm nơi làm việc 
cho bạn và bạn có 
thể được nhận bồi 
thường nếu bạn bị 
thương tại nơi làm 
việc

û  Nếu khách hàng kết 
thúc hợp đồng, bạn 
không thể đòi bồi 
thường giải tán tại 
Ủy ban công bằng 
việc làm

ü  Nếu chủ lao động 
đuổi việc bạn, bạn có 
thể được có cơ hội 
phản đối qua Ủy ban 
công bằng việc làm

Đôi khi, người chủ lao động nói với người lao động của họ 
rằng họ là những nhà thầu độc lập trong khi họ thật sự là 
những người lao động. Những người Người sử dụng lao 
động xấu cố ý làm như vậy để tránh trả cho những người 
lao động những điều kiện mà tất cả chúng ta đáng được 
hưởng, Như vậy là phạm luật.

MIGRANT WORKERS CENTRE
54 Victoria St, Melbourne, VIC 3053 
migrantworkers.org.au
mwc@migrantworkers.org.au
(03) 7009 6710

/mwcvic 

@mwcvic 

@mwcvic



MÃ SỐ DOANH NGHIỆP ÚC (ABN ) LÀ GÌ?
ABN là cụm từ viết tắt cùa Australian Business 
Number - có nghĩa là Mã Số Doanh nghiệp Úc. Các 
doanh nghiệp bao gồm những nhà Doanh Nghiệp 
Tự Do cần phải có Mã số Doanh Nghiệp (ABN) để 
họ có thể được xác nhận bởi Chính Phủ và những 
người hoặc những doanh nghiệp khác. 

TÔI LÀ DOANH NGHIỆP TỰ DO HAY LÀ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG?

Có một số người tự mở công ty riêng bằng cách 
cung cấp dịch vụ cho những người khác. Thí dụ: 
Sarah cung cấp dịch vụ chuyên gia làm vườn cho 
vài khách hàng mỗi tuần và thu từ mỗi khách hàng 
phí mà cô ấy giữ riêng cho mình. Sarah là Doanh 
Nghiệp Tự Do và cần phải có Mã số Doanh Nghiệp 
Úc (ABN).

Có những người làm việc cho Doanh Nghiệp 
được quản lý bởi người khác. Những người này 
là những người lao động và công việc của họ là 
làm việc cho người chủ lao động của họ. Người lao 
động cần cung cấp mã số thuế (TFN) cho Người 
sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không 
cần yêu cầu người lao động cung cấp Mã Số Doanh 
Nghiệp Úc (ABN).

Có những yếu tố có thể giúp bạn nói ra những 
khác biệt:

BẠN GẦN NHƯ LÀ DOANH NGHIỆP TỰ DO VÀ 
CẦN CÓ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP (ABN) NẾU:

BẠN GIỐNG NHƯ LÀ MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VÀ CẦN CUNG CẤP MÃ SỐ THUẾ NẾU:

   Bạn làm việc cho bạn – bạn cần phải quản lý nhiều hơn 
những gì bạn làm  (Thí dụ: bạn  
có thể từ chối khách hàng nếu lúc đó thời  
gian không thuận lợi hoặc địa điểm quá  
xa cho bạn) 

   Bạn làm việc cho một ai đó khác – 
Người chủ lao động kiểm soát:

1.  Bạn phải làm gì và làm như thế nào
2. Bạn làm việc vào thời gian nào
3. Bạn làm việc ở đâu (thường là cùng một 

nơi với người quản lý của bạn)

   Bạn có thể cung cấp dịch vụ cho những khách  
hàng khác nhau ở thời điểm khác nhau theo  
quyết định của bạn

   Bạn không thể làm việc cho người khác trong  
thời gian mà người chủ lao động trông đợi  
bạn làm việc cho họ

    Bạn quảng cáo dịch vụ của bạn cho công chúng      Người chủ lao động của bạn giới thiệu những dịch 
      vụ của nó

  Bạn sử dụng thiết bị và dụng cụ của riêng bạn    Người chủ lao động cung cấp cho bạn những  
thiết bị và dụng cụ để sử dụng

   Bạn có thể quyết định chuyển công việc của 
bạn cho ai đó khác (và trả tiền cho họ)

   Người chủ lao động quyết định nếu họ muốn 
ai đó làm một phần nào của công việc

   Khách hàng của bạn có thể kết thúc hợp đồng của họ 
nếu bạn không làm theo những gì bạn  
đã thỏa thuận

   Người chủ lao động có thể sẽ hoãn hoặc cho  
bạn nghỉ việc vì một số lí do, thí dụ như tiêu  
chuẩn công việc của bạn hoặc hành vi  
cư xử của bạn

  Bạn chọn đồng phục, nếu có   Chủ lao động cung cấp đồng phục cho bạn

   Bạn tự làm danh thiếp cho công việc của bạn    Danh thiếp của bạn có tên của chủ lao động ghi trên đó

   Bạn quản lý tất cả Thuế và Quỹ  Lương Hưu của bạn    Chủ lao động của bạn trừ Thuế từ lương 
của bạn và nộp cho Chính Phủ và đồng thời 
đóng thêm vào Quỹ lương hưu của bạn

   Bạn được trả lương khi bạn gửi hóa đơn, liệt 
kê những nhiệm vụ mà bạn làm, cho những 
ai đồng ý trả tiền cho dịch vụ của bạn

   Chủ lao động của bạn trả lương cho bạn đều 
đặn cho những giờ làm việc của bạn, không 
phân biệt nhiệm vụ nào mà bạn đã thực hiện

   Bạn tự quyết định không làm việc nếu bạn bị bệnh hoặc 
cần nghỉ phép, biết rằng bạn có thể bị mất thu nhập

   Chủ lao động của bạn chứng minh những 
giấy bệnh và giấy phép sau khi bạn cho họ 
biết, là những thứ thường phải được trả

   Bạn tự trả chi phí cho công việc của bạn 
như: mua bảo hiểm và giữ những lợi nhuận 
sau khi trả cho những chi phí công việc

    Chủ lao động của bạn thanh toán các chi 
phí kinh doanh chẳng hạn như : 

- Trả tiền lương và Bảo Hiểm (các loại) cho bạn
- chủ lao động của bạn giữ lợi nhuận

Đây chỉ là bản liệt kê những sự hướng dẫn. Dù bạn 
là nhà thầu độc lập hoặc lao động thì không cần thiết 
được quyết định bởi những yếu tố khác nhau. Tất cả 
những yêu tố phải được hỗ trợ nhau. Nếu bạn không 
chắc, Trung Tâm Lao động Di Cư có thể giúp bạn.


