Các nội dung cần có trong hợp đồng dịch vụ XKLĐ

CAMSA - ngày 01/06/2011.

Hỏi: Tôi chuẩn bị ký hợp đồng dịch vụ với công ty môi giới XKLĐ để ra nước ngoài lao động.
Tôi muốn biết thời điểm nào nên ký kết hợp đồng này và các nội dung cần thiết có trong hợp
đồng dịch vụ XKLĐ?

CS trả lời: Hợp đồng dịch vụ XKLD ký kết giữa người lao động và công ty môi giới XKLĐ là cơ
sở rất quan trọng giúp người lao động bảo vệ các quyền lợi của mình trước, trong và sau thời
gian làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, người lao động cần hiểu rõ các nội dung của hợp đồng này
và lưu ý các vấn đề liên quan sau:

1. Thời điểm ký kết hợp đồng: Người lao động nên thỏa thuận, yêu cầu công ty môi giới XKLD
ký kết hợp đồng dịch vụ XKLD với mình trước khi chi trả các khoản chi phí cho việc xuất ngoại.
Và theo quy định của Việt Nam thì thời hạn chậm nhất 2 bên phải ký kết hợp đồng dịch vụ
XKLD là 5 ngày trước ngày xuất cảnh
; người lao động chỉ
trả tiền dịch vụ, tiền môi giới, tiền ký quỹ cho công ty môi giới sau khi hợp đồng đã được ký kết.

2. Người ký hợp đồng: Người lao động đủ điều kiện được ra nước ngoài làm việc trực tiếp ký
kết hợp đồng dịch vụ XKLD với người đại diện theo pháp luật của công ty môi giới XKLD. Theo
quy định, chỉ người đại diện theo pháp luật của công ty môi giới XKLD mới đủ tư cách để ký kết
hợp đồng XKLD; trường hợp người đại diện chi nhánh công ty môi giới XKLD đứng ra ký kết hợp
đồng thì phải có văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật công ty môi giới XKLD.

3. Các nội dung cần có trong hợp đồng dịch vụ XKLD:

- Thời hạn lao động: cần ghi rõ thời gian làm việc ở nước ngoài của người lao động là bao lâu, từ
thời điểm nào đến thời điểm nào, vấn đề gia hạn hợp đồng lao động ở nước ngoài như thế nào;

- Địa điểm làm việc: ghi rõ tên công ty nơi làm việc, địa chỉ công ty, số điện thoại, số fax của
công ty; loại công việc người lao động sẽ làm;
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- Điều kiện, môi trường làm việc;

- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi: thời gian làm việc hành chính: bao nhiêu giờ/ngày,
giờ/tuần, ngày/tháng; thời gian nghỉ ngơi trong ngày, trong tuần, trong tháng; nghỉ lễ, nghỉ
phép;

- Tiền lương, tiền công, tiền làm thêm, tiền thưởng, các khoản phụ cấp; cách thức trả lương: trả
lương theo thời gian hay theo năng suất; trả vào thời điểm nào, trả trực tiếp hay chuyển qua tài
khoản ngân hàng...

- Điều kiện ăn ở, sinh hoạt: Công ty sử dụng lao động cung cấp chỗ ăn, ở, sinh hoạt hay người
lao động phải tự túc;

- Chế độ khám, chữa bệnh: Chế độ khám, chữa bệnh định kỳ hoặc bất thường dành cho người
lao động như thế nào;

- Chế độ bảo hiểm xã hội: Người lao động có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hay không?
trách nhiệm của công ty sử dụng lao động khi người lao động gặp ốm đau, tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp...

- Các chi phí người lao động phải nộp cho công ty môi giới XKLD: ghi rõ mỗi khoản tiền chi phí:
tiền dịch vụ, tiền môi giới (nếu có); tiền ký quỹ; tiền vé máy bay. tiền ăn ở, đi lại, tiền làm hộ
chiếu, visa (trường hợp công ty môi giới XKLD làm giúp người lao động);

- Điều kiện chấm dứt hợp đồng dịch vụ XKLD trước hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

- Trách nhiệm của công ty môi giới XKLD khi người lao động làm việc ở nước ngoài: ghi rõ từng
trách nhiệm: bảo vệ, giúp đỡ. đại diện người lao động khi người lao động gặp bất kỳ tranh chấp

2/3

Các nội dung cần có trong hợp đồng dịch vụ XKLĐ

nào với công ty sử dụng lao động; trách nhiệm khi người lao động gặp ốm đau, bệnh tật, tai nạn
lao động, chết...

- Giải quyết tranh chấp giữa các bên khi có sự vi phạm;

- Thanh lý hợp đồng.
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