
     
    

           
            
        

    

       

     

    
         
  

         
        
        

     
          
   

         
    

      
        

       
      

        
         

   

        
          

         
   

       
    

     
          

          

       
      

 

Nhân viên có thể tham gia vào quá 
trình kháng cáo như thế nào 
Một nhân viên hoặc người đại diện được ủy quyền của một nhân viên, đã (hoặc đang) làm 
việc với một chủ lao động đang chờ xử lý một kháng cáo đối với trát đòi hầu tòa cáo buộc 
về các vi phạm quy định về an toàn và sức khỏe có thể tham gia trong thủ tục tố tụng trước 
hội đồng duyệt xét kháng cáo. 

Các quy định của Hội Đồng Duyệt Xét Kháng Cáo nêu rõ như sau: 

§ 354. Tư Cách Bên Tham Gia. 

1.  Cơ Quan là một bên tham gia vào tất cả các thủ tục tố tụng trước Hội Đồng 
Duyệt Xét Kháng Cáo, cho dù Cơ Quan có xuất hiện hay tham gia vào một thủ tục tố 
tụng hay không. 

2.  Một nhân viên bị ảnh hưởng hoặc người đại diện được ủy quyền của một 
nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được trở thành một bên tham gia vào thủ tục tố tụng khi 
có bản kiến nghị được đưa ra phù hợp với Mục 371. Khi có nhiều hơn một nhân 
viên bị ảnh hưởng hoặc nhiều hơn một người đại diện của nhân viên đủ điều kiện để 
được cấp tư cách bên tham gia thủ tục tố tụng, mỗi người có thể được cấp tư cách 
bên tham gia theo Mục 350.1. 

3.  Các quyền của nhân viên bị ảnh hưởng sẽ không bị mất đi vì lý do người đó 
qua đời. Trong trường hợp nhân viên bị ảnh hưởng qua đời, người thân còn sống 
của nhân viên bị ảnh hưởng có thể đưa ra một bản kiến nghị để tham gia với tư 
cách là một bên, theo Mục 371. Người thân còn sống của một nhân viên bị ảnh 
hưởng, theo thứ tự ưu tiên, là vợ/chồng còn sống hoặc người chung sống còn sống, 
con cái còn sống, người phụ thuộc còn sống hoặc cha/mẹ còn sống. 

4.  Nhân viên bị ảnh hưởng hoặc người đại diện được ủy quyền của nhân viên 
bị ảnh hưởng sẽ không tham gia với tư cách là các bên trong thủ tục thu hồi chi phí 
của chủ lao động theo Mục 149.5 của Bộ Luật Lao Động. 

5.  Khi Kháng Cáo Của Người Lao Động được đệ trình cáo buộc sự bất hợp lý 
của khoảng thời gian được Cơ Quan cho phép để đình chỉ một hành vi vi phạm bị 
cáo buộc, chủ lao động buộc phải chịu trách nhiệm đình chỉ hành vi vi phạm là một 
bên tham gia trong thủ tục tố tụng. 

6.  Người có nghĩa vụ liên quan có thể kiến nghị để tham gia với tư cách là một 
bên trong thủ tục tố tụng bằng cách nộp bản kiến nghị theo Mục 371. 

7.  Khi đơn kháng cáo của người có nghĩa vụ liên quan được đệ trình về các 
hành động do Cơ Quan thực hiện, chủ lao động bị buộc tội có thể kiến nghị để tham 
gia bất kỳ lúc nào với tư cách là một bên trước khi bắt đầu phiên điều trần. 

8.  Người có nghĩa vụ liên quan không được tham gia với tư cách là một bên 
trong thủ tục thu hồi chi phí của chủ lao động theo Mục 149.5 của Bộ Luật Lao 
Động. 



        
      

       
         

        
         
      
      

             
       

      
       
       
     

 

9.  Một người có bản kiến nghị về tư cách bên tham gia đã được Hội Đồng 
Duyệt Xét Kháng Cáo chấp thuận sẽ trở thành một bên tham gia trong thủ tục tố 
tụng và có quyền tống đạt tất cả các tài liệu và thông báo. Mỗi bên sẽ tống đạt trong 
vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có lệnh cấp tư cách bên tham gia, bản sao của tất 
cả các tài liệu đã nộp trước đó cho Hội Đồng Duyệt Xét Kháng Cáo và không được 
tống đạt cho bên mới. Quá trình tống đạt phải theo cách thức được quy định tại Mục 
355(c) và bằng chứng về việc tống đạt cần đáp ứng các yêu cầu của Mục 355(e) sẽ 
được nộp cho Hội Đồng Duyệt Xét Kháng Cáo. 

Ghi chú: Cơ quan được đòi hầu tòa: Mục 148.7 và 6603(a), Bộ Luật Lao Động. Tài liệu tham khảo: 
Mục 148.7, 6319(b), 6600 và 6603(a), Bộ Luật Lao Động. 

Các cá nhân muốn nộp bản kiến nghị tư cách bên tham gia có thể liên lạc với văn phòng 
của hội đồng duyệt xét kháng cáo ở Sacramento theo số điện thoại miễn cước (877) 252-
1987 hoặc tại địa phương theo số (916) 274-5751 để có được địa chỉ chính xác của các 
bên khác trong đơn kháng cáo đang chờ xử lý. 




