表 B3/BCK/2010

保證書

1 請填寫招募函發文日期或送件日期,須
○
BẢN CAM KẾT與保證書及勞動契約日期相同。須注意
格式為西元年。

受文者﹕駐臺北越南經濟文化辦事處
Kính gửi: Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc
發文日期 Ngày ban hành văn bản﹕ 西元 năm_2017_年 tháng_01_月 ngày_01_日
本公司/本人名稱 Tên bên sử dụng lao động:_ 直聘△△公司
2 請填寫統一編號
○
地址 Địa chỉ: _100 臺北市中正區中華路一段 39 號 11 樓 ______________
電話 Điện thoại：__（02）6613-△△△△ ____傳真 Fax :_______________________
統一編號（營利事業）、身分證字號（家庭類雇主）或機構設立許可證字號（非
營利事業）Mã số thuế (chủ doanh nghiệp)/số chứng minh nhân dân (chủ gia đình)/ số
giấy phép thành lập (chủ doanh nghiệp phi doanh lợi): _123△△△△△_______
1、兹以直接聘雇方式申請重新引進越南籍勞工（姓名）:__TI△△ ____________
至本公司/本人家庭從事工作。
Nay xin đăng ký tuyển dụng lại lao động Việt Nam là: ______ TI△△______ đến làm
việc tại công ty/gia đình tôi theo phương thức tuyển mộ trực tiếp.
2、經本公司/本人與勞工協商達成協議勞工重入境後無需臺灣仲介服務事宜。
Công ty/bản thân tôi và người lao động đã thoả thuận và nhất trí sẽ không thuê công ty
môi giới Đài Loan phục vụ sau khi người lao động nhập cảnh lại Đài Loan.
3、本公司/本人了解並願意協助勞工自入境起至終止勞動契約期間，取得在臺工
作及居留之合法資格、提供勞工受職業災害及意外事故時所需之協助，並協助保
護勞工依法應享有之一切正當權益；本公司/本人並親自辦理聘僱許可、展延許可
及其他維持本公司/本人合法聘雇外籍勞工資格等相關事宜。
Công ty/bản thân tôi hiểu và tự nguyện hỗ trợ lao động để đảm bảo tư cách cư trú và làm
việc hợp pháp tại Đài Loan kể từ khi nhập cảnh tới khi chấm dứt hợp đồng; hỗ trợ người
lao động giải quyết khi tai nạn hoặc phát sinh sự cố ngoài ý muốn, bảo vệ các quyền lợi
chính đáng của người lao động phù hợp quy định của pháp luật. Công ty/bản thân tôi sẽ
tự làm các thủ tục xin giấy phép thuê, gia hạn giấy phép và các việc khác để đảm bảo tư
cách thuê lao động nước ngoài của công ty/bản thân tôi.
4、本公司/本人保證絕無自行或容許任何人向勞工收取服務費、代送審核文件費
或其他法定規費之外的費用。
Công ty/bản thân tôi cam kết sẽ không thu hoặc cho phép người khác thu tiền phục vụ,
tiền làm hồ sơ hay các khoản tiền ngoài quy định khác từ người lao động.
特此保證 Nay lập bản cam kết này làm chứng./.
見證人/người làm chứng
保證人/Người cam kết
越南勞工 (簽名)
雇主（簽章）
Lao động Việt Nam (Ký tên)
Chủ sử dụng (Ký, đóng dấu)
△王
印△

△直
公聘
司△

TI△△
3 非家庭類雇主請
○
蓋公司大小章

4 勞工簽名並於下方書寫
○
全名(與護照相同)

