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VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH PHỐ 

THÀNH PHỐ OAKLAND 

 

Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ) 

Liên quan đến Sắc lệnh Quyền được Tuyển dụng lại của  

Người lao động trong Lĩnh vực Du lịch và Khách sạn của 

Oakland, Có Hiệu lực ngày 31 Tháng Bảy, 2020 

 

Ban hành:    Ngày 26 Tháng Năm, 2021 

Chỉnh sửa: 

Người ban hành: Barbara J. Parker, Luật Sư Thành Phố Oakland 

 

 

I. GIỚI THIỆU 

 

Vào ngày 31 Tháng Bảy, 2020, Hội đồng Thành phố Oakland đã sửa đổi Bộ luật Thành 

phố Oakland (“OMC”), để yêu cầu một số doanh nghiệp du lịch và khách sạn thuê lại những 

nhân viên bị cho nghỉ việc trước khi tuyển nhân viên mới thay thế cho vị trí của họ. Sắc lệnh này 

yêu cầu chủ lao động đang tuyển dụng lại các vị trí đã bị cho nghỉ việc đề nghị các vị trí đó trước 

tiên cho những nhân viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí đó và cho phép họ ít nhất mười ngày để trả lời 

đề nghị đó. Trong trường hợp có nhiều nhân viên đã bị cho nghỉ việc đủ tiêu chuẩn cho cùng một 

vị trí, doanh nghiệp phải thuê lại những nhân viên đã bị cho nghỉ việc có thâm niên làm việc cao 

nhất.  

Trước khi thông qua sắc lệnh này, Thành phố Oakland (“Thành phố”) không có quyền 

thu hồi sắc lệnh, mặc dù Thành phố đã có một sắc lệnh đảm bảo duy trì công việc cho người lao 

động, sắc lệnh này cấm các nhà điều hành mới của các khách sạn lớn hoặc các hoạt động dịch vụ 

ăn uống sa thải nhân viên của chủ doanh nghiệp cũ mà không có lý do chính đáng trong 120 

ngày đầu tiên sau khi chuyển giao doanh nghiệp.   

Thư báo này giải đáp các câu hỏi thường gặp (FAQ) để giúp các chủ sở hữu khách sạn, 

nhân viên và những người khác hiểu cũng như tuân thủ luật pháp ở Thành phố. Cũng giống như 

các câu hỏi thường gặp (FAQs) khác mà Văn Phòng này ban hành, đây là nguồn thông tin và 

cẩm nang hướng dẫn tổng quát chứ không phải là lời khuyên tư vấn pháp lý. Các câu hỏi và giải 

đáp trong tài liệu này không thay thế cho luật pháp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ 

mọi yêu cầu pháp luật. 
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II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

 

1. Khi nào Sắc lệnh Quyền được Tuyển dụng lại của Người lao động trong Lĩnh vực 

Du lịch và Khách sạn (“sắc lệnh”) có hiệu lực?  

 

Câu trả lời: Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 31 Tháng Bảy, 2020.  

 

2. Sắc lệnh được luật hóa trong điều luật nào? 

 

Câu trả lời: Sắc lệnh được bổ sung vào trong OMC, là Chương 5.95, có tiêu đề 

“Quyền được Tuyển dụng lại của Người lao động trong Lĩnh vực Khách sạn và Du 

lịch”. Quý vị có thể tìm sắc lệnh này bằng cách tìm kiếm “Oakland Municipal Code" 

(Bộ luật Thành phố Oakland) trên trang chủ của Thành phố: oaklandca.gov. 

3. Chủ lao động và nhân viên nên liên lạc với Thành Phố như thế nào nếu có thắc 

mắc, hoặc để khiếu nại? 

 

Câu trả lời: Chủ lao động và nhân viên có thể gọi số 510-238-6258 hoặc email đến 

minwageinfo@oaklandca.gov. 

 

4. Thành phố có duy trì thông tin bảo mật của những người lao động liên hệ với 

Thành phố khi có thắc mắc hoặc khiếu nại không? 

 

Câu trả lời: Có, trong phạm vi luật hiện hành cho phép. Trong phạm vi tối đa được 

luật pháp hiện hành cho phép, Thành Phố sẽ giữ kín tên và thông tin nhận dạng khác, 

chẳng hạn như chức vụ, của nhân viên cung cấp thông tin và bất kỳ nhân viên nào được 

nhắc tới trong báo cáo điều tra của Thành Phố. Sau khi được nhân viên ủy quyền, 

Thành Phố có thể tiết lộ danh tính của nhân viên đó để thi hành luật hoặc cho bất kỳ 

mục đích thích hợp nào khác. 

 

III. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ MIỄN TRỪ 

 

A. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 

1. Những doanh nghiệp nào là đối tượng của sắc lệnh?  

 

Câu trả lời: Sắc lệnh áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp sau: 

 

 Hoạt động Dịch vụ Khách sạn Sân bay: Các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm 

và đồ uống, bán lẻ, hàng hóa hoặc dịch vụ tiêu dùng khác cho công chúng tại Sân 

bay Quốc tế Oakland (“Sân bay”).  

 

 Nhà cung cấp Dịch vụ Sân bay: Các doanh nghiệp ký hợp đồng với hãng hàng 

không chở khách để thực hiện các chức năng phục vụ thực phẩm và đồ uống hoặc 
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chức năng tại Sân bay có liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển người, tài sản 

hoặc thư từ bằng đường hàng không, bao gồm nhưng không giới hạn các chức 

năng bốc xếp tài sản trên tàu bay; hỗ trợ hành khách khuyết tật cần trợ giúp theo 

yêu cầu của luật liên bang hiện hành; an ninh; soát vé và làm thủ tục tại sân bay; 

xử lý mặt đất của máy bay; hoặc chức năng làm sạch, vệ sinh máy bay và loại bỏ 

rác thải. 

 

 Trung tâm Tổ chức Sự kiện: Các công trình trong Thành phố với diện tích hơn 

50,000 feet vuông hoặc 5,000 chỗ ngồi được sử dụng cho các buổi biểu diễn công 

cộng, sự kiện thể thao, cuộc họp công việc hoặc các sự kiện tương tự, và bao gồm 

phòng hòa nhạc, sân vận động, đấu trường thể thao, đường đua, đấu trường và 

trung tâm hội nghị. Trung tâm tổ chức sự kiện bao gồm các cơ sở được ký hợp 

đồng, cho thuê hoặc cho thuê lại được kết nối với hoặc hoạt động cùng với mục 

đích của trung tâm sự kiện (bao gồm cơ sở chuẩn bị thực phẩm, các quầy hàng, 

cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán bar và bãi đậu xe). 

 

 Khách sạn: Không gian hoặc công trình công cộng hoặc tư nhân để cư ngụ trong 

phạm vi Thành phố, có ít nhất 50 phòng khách hoặc dãy phòng khách để làm nơi 

ngủ hoặc nơi lưu trú qua đêm có trả tiền, chẳng hạn như nhà nghỉ, nhà trọ, nhà 

dành cho khách du lịch, nhà cho thuê phòng dạng nhà trọ, nhà lưu động hoặc 

không gian sống khác trong phạm vi Thành phố. Khách sạn cũng bao gồm khuôn 

viên có ký hợp đồng, cho thuê, hoặc cho thuê lại gắn liền với hoặc hoạt động song 

song với mục đích của tòa nhà, hoặc cung cấp các dịch vụ tại tòa nhà đó.   

 

 Các Nhà hàng: Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thương mại dịch vụ 

trọn gói, các hoạt động thương mại nhà hàng và quán cà phê với số lượng hạn 

chế, các hoạt động thương mại nhà hàng thức ăn nhanh hoặc các hoạt động 

thương mại bán đồ uống có cồn tiêu dùng tại chỗ từ một công trình trong Thành 

phố. Sắc lệnh chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng hơn 500 nhân viên, cho 

dù thông qua mối quan hệ bên nhượng quyền/bên được nhượng quyền hoặc mạng 

lưới nhượng quyền thương mại; sắc lệnh không áp dụng cho các doanh nghiệp sử 

dụng 500 nhân viên trở xuống.  

 

2. Sắc lệnh có áp dụng cho các hãng hàng không được Cục Hàng không Liên bang 

chứng nhận không? 

 

Câu trả lời: Không.  

 

3. Thành phố hay Cảng Oakland (“Cảng”) có phải tuân theo sắc lệnh với tư cách là 

người sử dụng lao động không?  
 

Câu trả lời: Không. 

 

4. Người lao động nào có thể đủ điều kiện để được hưởng quyền được tuyển dụng lại 

do sắc lệnh quy định? 
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Câu trả lời:  
 

a. Bất kỳ nhân viên nào đã được chủ lao động là đối tượng của sắc lệnh này tuyển 

dụng ít nhất sáu tháng trong mười hai tháng trước ngày 31 Tháng Một, 2020 và 

thời gian bị cho nghỉ việc gần đây nhất là sau ngày 31 Tháng Một, 2020 và do 

điều kiện kinh tế, không phân biệt đối xử.  

 

b. Bất kỳ nhân viên nào của “chủ lao động kế tiếp” đã làm việc cho “chủ lao động kế 

tiếp” và “chủ lao động đương nhiệm” tổng cộng ít nhất sáu tháng trong mười hai 

tháng trước ngày 31 Tháng Một, 2020 và là người bị cho nghỉ việc gần đây nhất 

là sau ngày 31 Tháng Một, 2020 và vì lý do kinh tế, không kỷ luật. (Xem FAQ 

IV(12)) để giải thích về quyền được tuyển dụng lại có giới hạn của nhân viên bị 

cho nghỉ việc của các chủ lao động “đương nhiệm”). 

 

5. “Chủ lao động kế tiếp” là gì? 
 

Câu trả lời: Thuật ngữ “chủ lao động kế tiếp” dùng để chỉ người sử dụng lao động sau 

khi “thay đổi quyền kiểm soát” doanh nghiệp. 

 

6. “Chủ lao động đương nhiệm” là gì? 
 

Câu trả lời: Thuật ngữ “chủ lao động đương nhiệm” dùng để chỉ chủ lao động trước 

khi “thay đổi quyền kiểm soát” doanh nghiệp. 

 

7. “Thay đổi quyền kiểm soát” là gì? 

 

Câu trả lời: “Thay đổi quyền kiểm soát” có nghĩa là bất kỳ việc bán, chuyển nhượng, 

chuyển giao, đóng góp hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc về cơ bản tất cả tài sản 

hoặc lợi ích kiểm soát (bao gồm cả bằng cách hợp nhất, sáp nhập hoặc tổ chức lại) của 

chủ lao động đương nhiệm hoặc bất kỳ người nào kiểm soát chủ lao động đương nhiệm 

như vậy.   

 

8. Những tình huống nào sẽ được coi là một lý do kinh tế, không phân biệt đối xử để 

bị cho nghỉ việc? 

 

Câu trả lời: Một lý do kinh tế, không phân biệt đối xử để cho nghỉ việc sẽ bao gồm 

nhưng không giới hạn việc kinh doanh kém do sắc lệnh trú ẩn tại nhà do chính phủ ban 

hành, phá sản hoặc giảm lực lượng lao động. 

 

IV. CÁC YÊU CẦU CỦA QUYỀN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG LẠI 

 

1. Sắc lệnh yêu cầu những gì? 

 

Câu trả lời: Chủ lao động phải đề nghị cho nhân viên đã bị cho nghỉ việc nhưng đủ 

tiêu chuẩn vào các vị trí việc làm có sẵn sau ngày sắc lệnh có hiệu lực, là ngày 31 
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Tháng Bảy, 2020, mà theo đó thì những nhân viên bị cho nghỉ việc đủ điều kiện đó 

được coi là “đủ tiêu chuẩn”. 

 

2. “Đủ tiêu chuẩn” cho một vị trí nghĩa là gì? 

 

Câu trả lời: Nhân viên đã bị cho nghỉ việc đủ tiêu chuẩn cho một vị trí nếu nhân viên:  

 

(a) giữ cùng vị trí hoặc vị trí tương tự về cơ bản vào thời điểm gần đây nhất nhân 

viên bị cho nghỉ việc đó rời công việc của nhân viên đó; hoặc  

 

(b) đủ hoặc có thể đủ tiêu chuẩn cho vị trí với cùng một chương trình huấn luyện sẽ 

được cung cấp cho một nhân viên mới được tuyển vào vị trí đó. 

 

3. Chủ lao động phải đề nghị các vị trí việc làm cho những nhân viên đã bị cho nghỉ 

việc đủ tiêu chuẩn như thế nào?  

 

Câu trả lời: Chủ lao động phải gửi lời mời tuyển dụng bằng văn bản, bằng thư đảm 

bảo đến địa chỉ thực tế gần đây nhất của nhân viên bị cho nghỉ việc và ngoài ra, chủ lao 

động phải gửi lời mời tuyển dụng cho nhân viên bị cho nghỉ việc qua email và tin nhắn 

trong phạm vi mà chủ lao động có được thông tin đó.   

 

4. Chủ lao động phải đề nghị một vị trí cho ai nếu nhiều hơn một nhân viên đã bị cho 

nghỉ việc đủ điều kiện đủ tiêu chuẩn cho vị trí đó? 

 

Câu trả lời: Một nhân viên đã bị cho nghỉ việc trước đây từng đảm nhiệm vị trí tương 

tự hoặc về cơ bản tương tự (xem FAQ IV(3)(a)) được ưu tiên hơn một nhân viên bị cho 

nghỉ việc đang hoặc có thể đủ tiêu chuẩn với cùng một chương trình huấn luyện sẽ 

được cung cấp cho một nhân viên mới (xem FAQ IV(3)(b)).  

 

Khi hai hoặc nhiều nhân viên có đủ tiêu chuẩn như nhau cho một vị trí (nghĩa là tất cả 

đều giữ cùng một vị trí hoặc về cơ bản là tương tự nhau hoặc tất cả đều yêu cầu cùng 

một khóa huấn luyện sẽ được cung cấp cho một nhân viên mới được tuyển vào vị trí 

đó), chủ lao động phải tuyển dụng nhân viên bị cho nghỉ việc có thâm niên làm việc lâu 

nhất. Thâm niên làm việc là tổng số khoảng thời gian mà nhân viên bị cho nghỉ việc đã 

làm việc cho chủ lao động, bao gồm cả thời gian nhân viên được nghỉ bao gồm nghỉ vì 

lý do gia đình, nghỉ ốm bệnh hoặc nghỉ phép. 

 

5. Sắc lệnh có yêu cầu chủ lao động đồng thời thông báo cho tất cả nhân viên bị cho 

nghỉ việc đủ tiêu chuẩn bất cứ khi nào có một vị trí cần tuyển dụng không? 

 

Câu trả lời: Không. Xem FAQ IV(4).  

 

 

6. Một nhân viên bị cho nghỉ việc được đề nghị tuyển dụng vào một vị trí có bao 

nhiêu thời gian để chấp nhận hoặc từ chối đề nghị đó? 

 



6 

 

Câu trả lời: Một nhân viên đã bị cho nghỉ việc được đề nghị tuyển dụng một vị trí có 

quyền có không ít hơn mười ngày kể từ ngày đóng dấu bưu điện của thư gửi và ngày gửi 

thông báo qua email và tin nhắn văn bản (nếu có). Nếu những ngày này khác nhau, thì 

mười ngày bắt đầu tính kể từ ngày gần nhất. 

 

7. Khi chủ lao động đề nghị một vị trí làm việc cho một nhân viên đã bị cho nghỉ 

việc, chủ lao động có quyền đưa ra các điều khoản và điều kiện tuyển dụng 

không?  

 

Câu trả lời: Có, tùy thuộc vào bất kỳ thỏa thuận tập thể đã được thương lượng nào có 

thể áp dụng.   

 

8. Nếu chủ lao động đưa ra một vị trí cho một nhân viên đã bị cho nghỉ việc quy định 

vị trí đó yêu cầu một số giờ làm việc nhất định mỗi tuần và/hoặc một lịch trình cụ 

thể, điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên đã bị cho nghỉ việc muốn chấp nhận vị trí đó 

nhưng làm việc ít giờ hơn hay với một lịch trình khác? 

 

Câu trả lời: Nếu một nhân viên đã bị cho nghỉ việc không đồng ý với các điều khoản 

của chủ lao động (tùy thuộc vào thỏa thuận thương lượng tập thể hợp lệ), người sử 

dụng lao động có quyền coi phản hồi của nhân viên như một lời từ chối và tuyển dụng 

lại ứng viên đủ tiêu chuẩn tiếp theo cho công việc.  

 

9. Chủ lao động có được tự do thuê một nhân viên không bị cho nghỉ việc cho vị trí 

làm việc nếu một nhân viên bị cho nghỉ việc từ chối đề nghị tuyển dụng không? 

 

Câu trả lời: Không, trừ khi không có nhân viên đã bị cho nghỉ việc đủ tiêu chuẩn nào 

khác. Nếu có những nhân viên đã bị cho nghỉ việc khác đủ tiêu chuẩn cho vị trí này, 

người sử dụng lao động phải đề nghị vị trí đó theo thứ tự được nêu trong FAQ IV (4). 

 

10. Nhân viên đã bị cho nghỉ việc có quyền được thông báo về việc họ không được lựa 

chọn vào một vị trí nếu chủ lao động từ chối tuyển dụng lại họ với lý do không đủ 

tiêu chuẩn hay không? 

 

Câu trả lời: Nếu chủ lao động từ chối tuyển dụng lại nhân viên đã bị cho nghỉ việc với 

lý do không đủ tiêu chuẩn và thay vào đó thuê người khác không phải là nhân viên đã 

bị cho nghỉ việc, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho nhân viên đã 

bị cho nghỉ việc trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyển dụng cho vị trí. Nhân viên đã bị 

cho nghỉ việc không được quyền thông báo về việc họ không được tuyển chọn nếu chủ 

động từ chối tuyển dụng lại vì lý do không đủ tiêu chuẩn và thay vào đó là tuyển lại 

một nhân viên đã bị cho nghỉ việc đủ tiêu chuẩn.       

 

11. Khi chủ lao động từ chối tuyển dụng lại nhân viên cũ do không đủ tiêu chuẩn, chủ 

lao động có phải giải thích về việc không tuyển chọn nhân viên cũ không?  

 

Câu trả lời: Không, tuy nhiên, chủ lao động phải ghi lại lý do cho quyết định và lưu 

giữ tài liệu đó trong ít nhất ba năm. Thành phố có thẩm quyền điều tra các khiếu nại về 
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việc không tuân thủ (xem FAQ VII(1)) và chủ lao động phải cung cấp tài liệu về lý do 

không tuyển chọn cho các điều tra viên của Thành phố theo yêu cầu.  

 

12. Nếu một doanh nghiệp đang thay đổi về quyền kiểm soát, thì những nhân viên đủ 

tiêu chuẩn mà đã bị cho nghỉ việc trước khi thay đổi quyền kiểm soát có bất kỳ 

quyền được tuyển dụng lại nào sau khi thay đổi quyền kiểm soát không?  

 

Câu trả lời: Có, những nhân viên đã bị cho nghỉ việc có quyền được tuyển dụng lại 

theo sắc lệnh, nhưng các quyền này bị giới hạn nghiêm ngặt trong 120 ngày đầu tiên 

sau khi thực hiện các tài liệu chứng minh sự thay đổi quyền kiểm soát. Hơn nữa, khi 

những nhân viên đó được tuyển dụng lại, họ chỉ được làm việc trong thời gian tối đa là 

45 ngày (trừ khi chủ lao động có lý do buộc phải sa thải nhân viên trong thời gian 45 

ngày). Hết thời hạn 45 ngày, nhân viên được nhận bản đánh giá và cân nhắc cho một vị 

trí làm việc. Chủ lao động kế tiếp không bắt buộc phải thuê nhân viên đó quá thời hạn 

45 ngày. (Xem FAQ II(7)) để biết giải thích về "thay đổi quyền kiểm soát").   

 

V. NGHIÊM CẤM TRẢ ĐŨA 
 

1. Sắc lệnh có nghiêm cấm trả đũa không? 

 

Câu trả lời: Có. Theo sắc lệnh, chủ lao động không thể chấm dứt, giảm tiền thù lao, từ 

chối tuyển dụng, hoặc thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào chống lại bất kỳ người 

nào vì tìm cách thực thi các quyền của họ theo sắc lệnh, vì đã tham gia vào các thủ tục 

liên quan đến sắc lệnh, vì phản đối bất kỳ hành vi nào bị cấm bởi sắc lệnh này, hoặc để 

khẳng định các quyền theo sắc lệnh. Sắc lệnh cũng ngăn chặn hành vi trả đũa đối với 

một nhân viên đã cáo buộc không tuân thủ sắc lệnh do nhầm lẫn, nhưng có thiện chí.  

 

VI. MIỄN TRỪ 

 

1. Một nhân viên có thể từ bỏ các quyền của họ theo sắc lệnh không? 

 

Câu trả lời: Không. Cá nhân các nhân viên khách sạn không thể từ bỏ các quyền của 

mình theo sắc lệnh. 

 

2. Một bên liên quan đến thỏa thuận thương lượng tập thể có thể từ bỏ bất kỳ quyền 

nào theo sắc lệnh này thay mặt cho các nhân viên mà họ đại diện trong quá trình 

thương lượng tập thể hay không? 
 

Câu trả lời: Có. Các quyền được quy định trong sắc lệnh có thể được miễn trừ trong 

một thỏa thuận thương lượng tập thể nếu việc miễn trừ được quy định bằng các điều 

khoản rõ ràng và không mập mờ. 
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VII. THỰC THI 

 

1. Thành Phố có vai trò gì trong việc bảo đảm tuân thủ sắc lệnh? 
 

Câu trả lời: Sắc lệnh cho phép Thành Phố áp dụng các bước thích hợp để thực thi sắc 

lệnh. Các chủ lao động phải cho phép các nhân viên được ủy quyền của Thành Phố tiếp 

cận các địa điểm làm việc và xem các hồ sơ liên quan (trong đó có thể bao gồm cả việc 

lập hồ sơ) để theo dõi việc tuân thủ luật này và điều tra các khiếu nại của nhân viên về 

việc không tuân thủ luật.  

 

Khi Thành phố có lý do để tin rằng một vi phạm đã xảy ra, Thành phố có thể ra lệnh áp 

dụng biện pháp giải quyết tạm thời hoặc thay thế thích hợp để giảm thiểu vi phạm hoặc 

duy trì hiện trạng trong khi chờ hoàn thành một cuộc điều tra hoặc điều trần đầy đủ. 

Sau một buổi điều trần để bên bị cáo buộc vi phạm có cơ hội biện hộ, Thành Phố có thể 

ra lệnh áp dụng bất kỳ biện pháp giải quyết thích hợp nào. Biện pháp đó có thể bao gồm 

nhưng không giới hạn khôi phục công việc, chi trả số tiền lương đã trích trừ trái phép 

cho thời gian ngược trở về trước, và trả tiền phạt hành chính với số tiền là năm mươi 

đô-la ($50) cho mỗi nhân viên hoặc người được hưởng các quyền theo sắc lệnh đã bị vi 

phạm, cho mỗi ngày hành động vi phạm đó xảy ra hoặc tiếp diễn.  

Trong trường hợp không thể tuân thủ ngay, Thành Phố có thể áp dụng bất kỳ biện pháp 

thích hợp nào để bảo đảm việc tuân thủ luật pháp, trong đó bao gồm cả khiếu kiện, và 

trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, hủy bỏ hoặc đình chỉ bất kỳ giấy chứng 

nhận đăng ký, giấy phép nào mà chủ lao động nắm giữ hoặc xin cấp, cho đến khi họ 

khắc phục (các) vi phạm. Để bồi hoàn cho Thành Phố các khoản chi phí điều tra và 

khắc phục (các) vi phạm, Thành Phố cũng có thể ra lệnh yêu cầu chủ lao động vi phạm 

phải trả cho Thành Phố một khoản tiền không quá $50 mỗi ngày và cho mỗi nhân viên 

mà hành động vi phạm đó xảy ra hoặc tiếp diễn. Thành Phố cũng có thể khiếu kiện chủ 

thuê nhân công vi phạm sắc lệnh, thay mặt cho một nhân viên bị hại chống lại một chủ 

lao động đã vi phạm sắc lệnh. 

2. Ngoài Thành Phố ra còn ai khác có thể khiếu kiện để thi hành sắc lệnh không? 

 

Câu trả lời: Có. Các nhân viên bị thiệt hại bởi hành động vi phạm sắc lệnh, các tổ chức 

như nghiệp đoàn lao động đại diện cho hội viên khiếu nại, hoặc một cá nhân hay tổ 

chức đại diện cho công chúng như quy định trong luật tiểu bang hiện hành, có thể kiện 

một chủ lao động hoặc người khác vi phạm sắc lệnh này. 

 


