
CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ THÂM NIÊN MÀ CÓ THỂ MANG THEO ĐƯỢC 
Building and Construction Industry Long Service Payments Act 1986 (Đạo luật Tiền Nghỉ Thâm niên Ngành Xây 
dựng và Xây cất – gọi tắt là Đạo luật) cung ứng lợi bổng nghỉ thâm niên mang theo được (khi nhân viên chuyển qua 
chủ mới) dành cho các công nhân viên đã làm việc tại ngành công nghiệp xây dựng và xây cất tại NSW được mười 
(10) năm, bất kể việc họ làm việc theo hợp đồng hoặc làm việc cho nhiều chủ nhân. Long Service Corporation (Cơ 
quan quản trị chương trình Nghỉ thâm niên – gọi tắt là ‘Cơ quan’)là cơ quan luật định được Chính quyền NSW thành 
lập để quản trị chương trình nghỉ thâm niên mang theo được.

TỔN PHÍ BAO NHIÊU
Chủ nhân hoặc công nhân viên đều không phải trả tổn phí khi gia nhập chương trình này, vì chương trình được tài trợ 
bởi một khoản phí (levy) tính trên các đề án xây cất tại NSW. Người đứng đơn xin xây cất, hoặc người mà có công 
trình được xây cất cho mình, phải trả khoản phí này.

ĐẠO LUẬT ÁP DỤNG CHO NHỮNG AI
Chương trình áp dụng cho tất cả công nhân viên và hợp đồng viên làm việc trong ngành xây dựng và xây cất mà mức 
trả tiền đã đặt ra bởi một qui chế định sẵn. Việc này có thể bao gồm cả các nhân viên bất định kỳ, người học việc, và 
giám đốc điều hành.

ĐẠO LUẬT KHÔNG ÁP DỤNG CHO NHỮNG AI
Chương trình không áp dụng cho các công nhân viên sau đây: nhân viên của cơ quan Chính quyền Liên bang, Tiểu 
bang, Lãnh thổ hoặc Địa phương; không thực hiện công việc xây dựng và xây cất hợp điều kiện; thực hiện công việc 
không thuộc ngành xây dựng và xây cất. Ví dụ về công việc không hợp điều kiện nói trên gồm có nhân viên văn 
phòng, kỹ sư, thợ máy, tài xế xe tải, nhân viên trắc địa (surveyors), nhân viên dự toán và kiến trúc sư.

VIỆC ĐĂNG KÝ CỦA CHỦ NHÂN
Chủ nhân có công nhân viên làm công việc xây dựng và xây cất hội đủ điều kiện tại NSW phải đăng ký với chương 
trình trong cương vị là chủ nhân. Để đăng ký, vào trang mạng Online Services (Các Dịch vụ Trực tuyến) tại  
www.longservice.nsw.gov.au/online-portal, chọn Register as an Employer (Đăng ký với cương vị là Chủ nhân) 
và điền mẫu đơn trực tuyến.

LƯU TRỮ HỒ SƠ LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN VIÊN
Trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi một công nhân viên (kể cả nhân viên làm việc bất định kỳ) bắt đầu hoặc chấm 
dứt một công việc thuộc diện hội đủ điều kiện, chủ nhân phải nộp thông báo bắt đầu và kết thúc công việc qua trang 
mạng Online Services tại www.longservice.nsw.gov.au/online-portal

Những người làm việc theo hợp đồng phải lưu trữ hồ sơ về dịch vụ của chính mình qua một Đại lý Thuế vụ (tax agent) 
có đăng ký.

BẢN KÊ KHAI CỦA CHỦ NHÂN
Chủ nhân phải nộp bản Employer Returns (Kê khai của Chủ nhân) hàng năm có nêu chi tiết những ngày làm việc 
của công nhân viên trong năm tài chánh trước đó. Khoảng thời gian làm việc được lưu hồ sơ như là tín dụng dịch vụ 
(service credits) và được tích lũy để tính vào lợi bổng thâm niên cho công nhân viên. Có thể điền Employer Returns 
vào tháng Bảy qua Online Services tại www.longservice.nsw.gov.au/online-portal
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CÔNG VIỆC THUỘC DIỆN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
Khi một công nhân viên làm công việc hỗn hợp gồm loại hội đủ điều kiện và không hội đủ điều kiện, thì phải được ghi 
hồ sơ như là thời gian một phần. Chỉ được đệ nạp các tín dụng dịch vụ khi nhân viên làm công việc xây dựng và xây 
cất hợp điều kiện và trong hơn nửa ngày làm việc bình thường của họ.

LÀM VIỆC BÊN NGOÀI NSW
Chương trình chỉ áp dụng cho công việc thực hiện tại NSW. Tất cả công việc thực hiện xuyên bang phải được lưu hồ 
sơ với chương trình tại chính tiểu bang hoặc lãnh thổ đó. Xem trang mạng của Ausleave để biết chi tiết chương trình 
của mỗi tiểu bang và lãnh thổ, qua địa chỉ www.ausleave.com.au

TRẢ TIỀN NGHỈ THÂM NIÊN CHO CÔNG NHÂN VIÊN
Trước khi trả tiền cho công nhân viên chiếu theo đạo luật Long Service Leave Act 1955 (Đạo luật Nghỉ Thâm niên 
1955), Chủ nhân phải thông báo cho Cơ quan (Corporation). Sau đó một Bản khai (Employer Claim) sẽ được gửi đến 
để Chủ nhân điền vào và nộp lại cùng với chứng từ của việc trả tiền trong giai đoạn đó. Muốn biết thêm thông tin về 
trách nhiệm của Chủ nhân chiếu theo đạo luật Long Service Leave Act 1955 hãy liên lạc NSW Office (Văn phòng 
NSW) của Industrial Relations (Sở Giao tế Công nghiệp) qua số 13 16 28.

Một công nhân viên không thể nhận được một khoản tiền trả từ Cơ quan cho cùng một giai đoạn mà họ đã được chủ 
nhân trả tiền. 

GIỮ SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ
Phải lưu trữ hồ sơ cho mỗi nhân viên kể cả: tờ liệt kê thời gian làm việc hoặc hồ sơ chấm công; tên và địa chỉ, danh 
số đăng ký; công việc đã thực hiện; quy chế lương; chi tiết của bất cứ khoản tiền trả nào chiếu theo đạo luật Long 
Service Leave Act 1955; tổng số ngày đã thực hiện công việc xây dựng và xây cất.

Các hồ sơ phải được lưu trữ đối với các công nhân hội đủ điều kiện, trong sáu năm kể từ lần ghi hồ sơ lần chót. Các 
Thanh tra từ Cơ quan có quyền đi vào các cơ sở kinh doanh để kiểm toán các sổ sách và hồ sơ.

CÁC MỨC PHẠT CHIẾU THEO ĐẠO LUẬT 
Các mức phạt từ $2.200 đến $5.500 có thể áp dụng cho: các chủ nhân không tuân thủ Đạo luật; cung ứng thông tin 
sai lạc; cản trở Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý vị có thể tham khảo trang mạng của chúng tôi tại www.longservice.nsw.gov.au, 
hoặc gửi email đến info@longservice.nsw.gov.au hoặc gọi đến Đường dây giúp đỡ (Helpline) qua số 13 14 41 
trong khoảng 8g30 sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

DỊCH VỤ THÔNG DỊCH

Nếu cần thông dịch viên, vui lòng gọi đến TIS National qua số 13 14 50 và nhờ họ gọi 
đến Long Service Corporation qua số 13 14 41 hoặc muốn biết thêm chi tiết, xem 
trang mạng www.tisnational.gov.au 
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