
                                  DIỆN VIỆC LÀM – CÁCH SO SÁNH   

        

 giá trị gán cho một yếu tố cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào   control 
the worker, both as to the final results and as to the facts of the case.  
details of when, where, and how the work is done. Control 
need not actually be exercised; rather, if the service recipient If an employment relationship exists, it does not matter that the has the 
right to control, employment may be shown. employee is called something different, such as: agent, contract 

labor, subcontractor, or independent contractor. 

  1. HƯỚNG DẪN:  11. BÁO CÁO BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN:   
Nhân viên nhận được chỉ thị về thời điểm, địa điểm và cách thực 
thực hiện công việc.  
Nhà thầu Độc lập làm việc theo cách riêng của mình với ít hướng 
dẫn (nếu có) về chi tiết hoặc phương pháp làm việc.  

  2. HUẤN LUYỆN:    
Các nhân viên thường được huấn luyện bởi một nhân viên có 
nhiều kinh nghiệm hơn hoặc phải tham dự các cuộc họp hoặc 
tham gia các khóa huấn luyện.  
Nhà thầu Độc lập sử dụng cách riêng của mình và do đó không 
cần đến sự huấn luyện của người mua các dịch vụ đó.  

  3. HÒA NHẬP:   
Các dịch vụ của một Nhân viên thường được hòa nhập vào 
trong hoạt động tổng thể của công ty; thành công của công ty 
phụ thuộc vào các dịch vụ đó của Nhân viên.  
Các dịch vụ của Nhà thầu độc lập thường độc lập so với công 
việc kinh doanh của khách hàng và không hòa nhập vào hoạt 
động đó.  

  4. CÁC DỊCH VỤ DO ĐÍCH THÂN CÁ NHÂN THỰC HIỆN:  
Các dịch vụ của Nhân viên phải do đích thân nhân viên đó thực hiện; 
Nhân viên không thuê người làm thay mình hoặc ủy quyền công việc cho 
họ. 
Một Nhà thầu Độc lập đúng nghĩa có thể giao cho người khác làm công 
việc đó thay cho học và không cần đích thân thực hiện.  

  5. THUÊ MƯỚI, GIÁM SÁT, VÀ TRẢ THÙ LAO CHO NGƯỜI 
TRỢ GIÚP:  

Nhân viên có thể làm quản đốc cho hãng sở nhưng nếu vậy, những 
người trợ giúp được trả thù lao bằng tiền của hãng sở đó.  
Các Nhà thầu Độc lập tuyển chọn, thuê mướn, trả thù lao và giám sát bất 
kỳ người trợ giúp nào họ sử dụng và chịu trách nhiệm về kết quả công 
việc của những người trợ giúp đó.  

  6. TIẾP TỤC MỐI QUAN HỆ:    

Nhân viên có thể phải đều đặn báo cáo bằng miệng hoặc bằng văn bản về 
công việc đang thực hiện.  
Nhà thầu Độc lập thường không bắt buộc phải thường xuyên báo cáo bằng 
miệng hoặc bằng văn bản về công việc đang thực hiện.  

  12. TRẢ THÙ LAO THEO GIỜ, TUẦN, HOẶC THÁNG:   
Nhân viên thường được hãng sở trả tiền thù lao đều đặn theo định kỳ quy 
định, chẳng hạn như theo giờ hoặc theo tuần.  
Nhà thầu Độc lập thường được trả thù lao theo công việc, hoặc là theo mức 
thù lao cố định đã thương lượng hoặc là qua nộp thầu.  

 
  13. TRẢ CHI PHÍ CÔNG TÁC VÀ ĐI LẠI:    

Các khoản chi phí công tác và đi lại của Nhân viên được hãng sở trả trực tiếp 
hoặc theo hình thức hoàn trả chi phí.  
Nhà thầu Độc lập thường trả toàn bộ các chi phí công tác và đi lại của riêng 

mình mà không được hoàn trả chi phí  
 

  14. CUNG CẤP DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN MÁY MÓC:   
Nhân viên được hãng sở trang bị tất cả các dụng cụ, nguyên vật liêuk và 
phương tiện máy móc cần thiết. 
Nhà thầu Độc lập thường cung cấp toàn bộ các dụng cụ và phương tiện máy 
móc cần thiết để hoàn thành công việc.  
 

  15. ĐẦU TƯ ĐÁNG KỂ:   

Nhân viên thường đầu tư ít hoặc hoàn toàn không đầu tư vào công việc kinh 
doanh đó.  Thay vào đó, Nhân viên thường phụ thuộc vào hãng sở về kinh 
tế.  
Nhà thầu Độc lập đúng nghĩa thường đầu tư tài chánh rất nhiều vào công việc 
kinh doanh độc lập của họ.   

 
  16. HƯỞNG LỢI NHUẬN HOẶC CHỊU LỖ:   

Nhân viên thường tiếp tục làm việc cho cùng một hãng sở Nhân viên thường không hưởng lợi nhuận hoặc chịu lỗ của công ty.  qua nhiều 
tháng hoặc nhiều năm.  Mà Nhân viên được trả thù lao cho các dịch vụ mà họ cung cấp.  
Nhà thầu Độc lập thường được thuê để thực hiện một công việc Nhà thầu Độc lập có thể được hưởng lợi nhuận hoặc chịu lỗ                        
một khoảng thời gian nhất định hoặc vô thời hạn và không kỳ vọng tùy thuộc vào việc quản lý chi phí và doanh thu. 
công việc liên tục. 

  7. ẤN ĐỊNH GIỜ LÀM VIỆC:  17. LÀM VIỆC CHO HƠN MỘT HÃNG CÙNG MỘT LÚC:    
Nhân viên có thể làm việc theo diện "khi nào cần sẽ gọi" hoặc 
làm việc vào các ngày và giờ do hãng sở ấn định. 
Nhà thầu Độc lập đúng nghĩa toàn quyền quản lý thời gian 
riêng của mình và làm việc theo giờ hoặc ngày tùy ý. 

  8. CẦN LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN:    
Nhân viên thường cống hiến toàn bộ thời gian làm việc cho hãng 
sở, hoặc hãng sở có thể được ưu tiên trong thời gian của Nhân 
viên. 
Không thể bắt buộc Nhà thầu Độc lập đúng nghĩa cống hiến 
toàn bộ thời gian cho riêng một hãng.  

  9. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:   
Công việc nói rõ hãng sở có quyền quy định nơi thực hiện công 
việc hay không.  
Nhà thầu Độc lập thường làm việc ở nơi họ tùy ý lựa chọn. Nơi 
làm việc có thể không nằm trong khuôn viên của khách hàng đó. 

  10. THỨ TỰ HOẶC QUY TRÌNH:   
Nhân viên thực hiện các dịch vụ theo trình tự hãng sở quy định. 
Điều này thể hiện quyền kiểm soát của hãng sở.  
Nhà thầu Độc lập đúng nghĩa chỉ quan tâm đến thành phẩm và đặt ra 
thứ tự hoặc quy trình làm việc riêng.  

Nhân viên thường làm việc cho từng hãng sở một và có thể bị cấm làm việc 
cho công ty là đối thủ cạnh tranh.  
Nhà thầu Độc lập thường làm việc cho hơn một khách hàng hoặc công ty 
cùng một lúc và không phải theo nguyên tắc cấm cạnh tranh.  

  18. CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÔNG CHÚNG:   
Nhân viên không cung cấp dịch vụ cho công chúng trừ khi qua công ty của 
hãng sở.  
Nhà thầu Độc lập có thể quảng cáo, mang theo danh thiếp, tìm kiếm khách 
hàng, hoặc có giấy phép kinh doanh riêng.  

  19. QUYỀN SA THẢI MÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM:   
Nhân viên có thể bị sa thải vào bất kỳ lúc nào và hãng sở không phải chịu 
trách nhiệm. 
Nếu công việc đó đáp ứng được các điều kiện hợp đồng, Nhà thầu Độc lập 
không thể bị sa thải mà bên kia không phải chịu trách nhiệm vì vi phạm hợp 
đồng.  

  20. QUYỀN THÔI VIỆC MÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM:   
Nhân viên có thể bỏ việc vào bất cứ lúc nào và Nhân viên đó không phải 
chịu trách nhiệm.  
Theo luật, Nhà thầu Độc lập có trách nhiệm hoàn thành công việc và khi bỏ 
việc, sẽ phải chịu trách nhiệm vì vi phạm hợp đồng.  
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Theo thông lệ, người lao động được coi là nhân viên nếu bên mua dịch 
vụ của người lao động đó có quyền chỉ thị hoặc kiểm soát người lao 
động đó, cả về kết quả cuối cùng và thời điểm, địa điểm và cách thức 
thực hiện công việc. Thực ra không cần phải kiểm soát mà là, nếu người 
nhận dịch vụ có quyền kiểm soát, việc làm có thể được thể hiện.  

Tùy thuộc vào hình thức kinh doanh và các dich vụ thực hiện, không phải tất cả hai mươi 
yếu tố thông thường đó sẽ áp dụng. Ngoài ra, giá trị gán cho một yếu tố nhất định có thể 
khác nhau tùy thuộc vào thực tế hoàn cảnh.  
 
Nếu mối quan hệ việc làm tồn tại, việc nhân viên đó được gọi bằng tên khác thường không 
quan trọng: đại diện, lao động theo hợp đồng, nhà thầu phụ, hoặc nhà thầu độc lập. 
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