Cuổn sách mỏng này được thiết kế đặc biệt để
giải thích tổng quát cho người lao động về
quyền của họ tại nơi làm việc chiếu theo Đạo luật Quan hệ
Lao động Quốc gia (National Labor Relations Act, hay NLRA).
1. Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (The National Labor Relations Board, hay NLRB)
là gì?
Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) là
một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ
có mục đích thi hành luật pháp nhằm bảo vệ
người lao động khỏi một số hành vi của nhà sử dụng lao động
và công đoàn. Cơ quan NLRB cũng tổ chức bầu cử để
xác định xem người lao động có muốn
được đại diện tập thể hay không.
2. Địa điểm NLRB ở đâu?
a) NLRB có tất cả 51 văn phòng làm việc tại hiện trường trên toàn
quốc. Quý vị có thể tiếp cận các văn phòng này bằng cách
vào xem trang mạng của chúng tôi tại www.nlrb.gov hoặc gọi
điện thọai theo số miễn phí 1 (888) 667-6572.
b) Các trụ sở chính nằm ở Washington D.C. tại địa chỉ
1099 14th Street, NW.
3. NLRB bảo vệ những quyền gì?
a) Quyền tham gia các hoạt động
có phối hợp được bảo vệ, là những hoạt động nhóm
mà quý vị tham gia để tìm cách cải tiến
điều kiện làm việc, lương bổng và các quyền lợi.
b) Quyền tham gia các hoạt động công đoàn
và ủng hộ một công đoàn.
c) Quyền không tham gia các hoạt động
có phối hợp hoặc các hoạt động công đoàn.
4. Các ví dụ về hành vi vi phạm Đạo luật
NLRA
a) Bên vi phạm là nhà sử dụng lao động: đe dọa, phạt kỹ luật
hoặc cho thôi việc đối với người lao động có tham gia
các hoạt động có phối hợp hoặc các hoạt động công đoàn.
b) Bên vi phạm là công đoàn: đe dọa hoặc từ chối không
xử lý đơn khiếu nại hoặc không giới thiệu một công nhân viên
đến một việc làm vì công nhân viên không ủng hộ công đoàn.
5. NLRB làm gì?
a) Điều tra các đơn khiếu kiện về sự can thiệp vào hoặc
phân biệt đối xử những người lao động vì họ tham gia các hoạt động
nhóm nhằm cải tiến điều kiện làm việc, lương bổng
và các quyền lợi, hoặc vì họ tham gia các hoạt động công đoàn
hoặc vì họ từ chối tham gia các hoạt động này.
b) Tổ chức bầu cử để tìm hiểu xem người lao động
muốn hay không muốn một công đoàn hoặc một nhóm khác đại diện họ

như một tập thể khi bàn thảo với nhà sử dụng lao động
về các điều kiện làm việc, lương bổng và các quyền lợi.
6. Làm cách nào người lao động có thể nộp đơn khiếu kiện
với NLRB?
Người lao động có thể liên lạc với NLRB và nộp đơn
buộc tội thực hành lao động không công bằng với NLRB.
Đơn nêu rằng bên bị buộc tội can thiệp vào hoặc
phân biệt đối xử vì người lao động tham gia
các hoạt động có phối hợp, hoặc các hoạt động công đoàn
hoặc vì họ từ chối tham gia các hoạt động này.
Người lao động cũng có thể nộp đơn buộc tội
thực hành lao động không công bằng nếu họ tin rằng
công đoàn đã không đại diện họ đúng mức. Một nhân viên của Ủy ban có thể
giúp đỡ quý vị nếu quý vị muốn nộp đơn buộc tội. Việc nộp đơn là miễn phí.
7. Việc gì sẽ xảy ra một khi đơn buộc tội đã được nộp với NLRB?
Một nhân viên của Ủy ban tại một trong các văn phòng làm việc
tại hiện trường sẽ được giao trách nhiện điều tra vụ việc. Họ sẽ thu thập lời khai của
(các) nhân viên và bất kỳ nhân chứng nào. Nhà sử dụng lao động hoặc công đoàn
sẽ được yêu cầu trình bày lời biện hộ của họ.
Quyết định sẽ được đưa ra hoặc là bác hoặc là công bố sự khiếu kiện.
Nếu Giám đốc Khu vực của NLRB đồng ý là có sự
can thiệp vào hoặc có sự phân biệt đối xử, vì
người lao động tham gia vào các hoạt động có phối hợp
được bảo vệ hoặc các hoạt động công đoàn, hoặc vì người lao động
từ chối tham gia các hoạt động đó, viên Giám đốc sẽ cố gắng
hoà giải và giải quyết tranh chấp trước khi quyết định công bố
khiếu kiện và đưa ra toà xét xử. Thoả thuận hoà giải có thể
bao gồm việc phục hồi nguyên trạng, đền bù mất mát lương bổng,
sửa đổi hành vi không đúng và/hoặc đăng bảng
thông báo khuyến nghị nhân viên về các quyền của họ
tại cơ sở làm việc. Nếu phải đưa ra phiên tòa xét xử, một luật sư NLRB
làm việc tại hiện trường có thể yêu cầu các nhân viên và những người khác
ra điều trần trước thẩm phán pháp lý hành chính. Cơ quan
NLRB không tính phí cho các dịch vụ này và
các luật sư NLRB sẽ trình bày vụ việc với vị thẩm phán
pháp lý hành chính. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn dùng
luật sư riêng của mình, quý vị vẫn có thể làm như vậy.
8. Điều gì sẽ xảy ra sau khi nộp đơn thỉnh cầu
bầu cử?
Một nhân viên Ủy ban tại một trong các văn phòng làm việc tại hiện trường
sẽ được giao trách nhiệm xử lý đơn. Nếu có chứng cớ là ít nhất 30% của một
đơn vị người lao động tại cơ sở làm việc bày tỏ ý nguyện
muốn được một công đoàn hoặc một nhóm khác
đại diện, nhân viên Ủy ban sẽ tiến hành bầu cử
bỏ phiếu kín. Nếu đa số nhân viên chọn
một tổ chức đại diện họ, NLRB có thể chứng nhận rằng
đại diện đó, thay mặt nhân viên trong đơn vị, có quyền
thương lượng tập thể với công ty nơi quý vị làm việc.

9. NLRB có thể giúp bằng cách nào?
NLRB có thể giải đáp nhiều thắc mắc của quý vị
liên quan đến việc làm. Nếu các vấn đề liên quan đến việc làm của quý vị
có cơ sở để nộp đơn buộc tội, NLRB sẽ điều tra toàn bộ
vụ việc buộc tội đó và công bố kịp thời quyết định liên quan đến
tính chất có căn cứ của vụ việc quý vị đưa ra.
Nếu các vấn đề liên quan đến việc làm của quý vị có dính líu đế các luật lệ khác, các
viên chức thông tin của chúng tôi tại một trong các văn phòng
làm việc tại hiện trường sẽ giới thiệu quý vị đến (các) cơ quan thích hợp.
Quý vị có thể liên lạc cá nhân các viên chức thông tin bằng
điện thọai, qua bưu chính Hoa Kỳ hoặc bằng thư điện tử trên trang mạng.
10. Khi nào quý vị cần liên lạc NLRB?
Nếu quý vị bị đối xử không công bằng vì các hoạt động
có phối hợp được bảo vệ, các hoạt động công đoàn của
quý vị hoặc vì quý vị từ chối tham gia các hoạt động đó, vui lòng
liên lạc văn phòng NLRB trong vòng sáu tháng sau khi xảy ra
vụ việc đối xử không công bằng đó.
Liên lạc: www.nlrb.gov hoặc 1(888) 667-6572.
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Các thuyết trình viên
Các Chương trình Tiếp cận và Thông tin Công cộng của NLRB
giúp hướng dẫn các công dân mà chúng tôi phục vụ
và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người
tín nhiệm NLRB thực thi đạo luật. Để thực hiện
điều này, NLRB duy trì một Phòng
Thuyết trình viên tập trung hóa nhằm xử lý các đơn yêu cầu
các đại diện của NLRB đi thuyết trình về những

việc chúng tôi làm.
Đại diện của NLRB có thể đi thuyết trình và
tham gia các buổi họp, các hội nghị và các buổi thảo luận
mà không tín phí với nhiều tổ chức khác nhau,
kể cả nhưng không giới hạn vào:
• Các nhóm người lao động và nhà sử dụng lao động,
• Các hội đoàn chuyên nghiệp,
• Các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang,
• Các nhóm biện hộ cho công nhân viên,
• Các nhóm học sinh/ Nhà trường,
• Các tổ chức, cá nhân không vụ lợi,
• Các viên chức được bầu,
• Các nhóm cựu chiến binh,
• Các tổ chức cộng đồng và
• Các thành viên khác trong công chúng
Các chuyên gia của NLRB được Phòng Thuyết trình viên
giới thiệu sẽ cung cấp thông tin tổng quát về cơ quan
NLRB, sứ mệnh và nhiệm vụ của cơ quan và thủ tục nộp đơn
buộc tội và đơn thỉnh cầu. Dịch vụ này có sẵn
trên khắp nước.
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