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Chương trình Thỏa thuận Giải quyết
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Chương trình Thỏa thuận Giải quyết cho phép người sử 
dụng lao động có cơ hội ký kết thỏa thuận dàn xếp để 
tránh chi phí kiện tụng kéo dài liên quan đến việc giải 
quyết vấn đề thuế lao động đang tranh chấp 

Một thỏa thuận giải quyết là một thỏa thuận về số tiền 
của nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc đánh giá hợp lý các 
chi phí và rủi ro liên quan đến việc kiện tụng các vấn đề.

Mục 1236 của California Unemployment Insurance Code 
(CUIC) (leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml) 
cho phép Sở Phát triển Việc làm (EDD) giải quyết một 
số tranh chấp về thuế lao động.

Quy trình Thỏa thuận Giải quyết
Quy trình thỏa thuận giải quyết bắt đầu với việc một chủ 
lao động hoặc người đại diện của họ gửi một đề nghị. 
Thông thường, đề nghị giải quyết sẽ chỉ được xem xét 
khi đánh giá hoặc từ chối yêu cầu hoàn lại tiền theo 
đơn kiến   nghị với Ban Khiếu nại Bảo hiểm Thất nghiệp 
California (CUIAB). Nếu trường hợp liên quan đến gian 
lận, ý định trốn tránh hoặc vi phạm hình sự, thì trường 
hợp đó thường không đủ điều kiện cho quy trình thỏa 
thuận giải quyết.

Khi xem xét một đề nghị giải quyết, chính phủ sẽ xem 
xét rủi ro mất mát và chi phí kiện tụng, cân bằng với lợi 
ích của việc đạt được thỏa thuận dàn xếp. Các vấn đề 
về công bằng, khó khăn về tài chính và sự tồn tại của 
doanh nghiệp có thể được xem xét để thiết lập số tiền 
thanh toán, nhưng không thể được sử dụng làm lý do 
duy nhất để ký kết thỏa thuận dàn xếp. Sau khi chấp 
thuận đề nghị giải quyết, chủ lao động và EDD sẽ ký kết 
một thỏa thuận dàn xếp. Tất cả các thỏa thuận dàn xếp 
đều phải được thẩm phán luật hành chính của CUIAB 
phê duyệt và một số yêu cầu sự chấp thuận của Ban 
kháng nghị CUIAB và/hoặc Bộ trưởng Tư pháp.

Cách Đăng Kí
Để nộp đơn quy trình thỏa thuận giải quyết, quý vị phải 
gửi đề nghị giải quyết bằng văn bản. Bản tuyên bố cho 
đề nghị giải quyết phải có đầy đủ các nội dung sau: 

•	 Số tài khoản thuế bảng lương EDD cho người sử 
dụng lao động của quý vị.

•	 Các phân tích đánh giá hoặc bản từ chối yêu cầu 
hoàn lại tiền mà quý vị đang đề nghị giải quyết, 
cùng với thông tin như ngày đánh giá hoặc từ chối 
yêu cầu hoàn lại, số tiền trách nhiệm liên quan và 
khoảng thời gian được bảo hiểm.

•	 Cơ sở cho đề nghị của quý vị, bao gồm số tiền và 
các điều khoản của phiếu mua hàng.

•	 Phân tích rủi ro thất thoát cho nhà nước hoặc ước 
tính hợp lý về chi phí kiện tụng dường như quá  
mức và lý do tại sao đề nghị của quý vị nên được 
xem xét.

•	 Tên, địa chỉ và số điện thoại của cá nhân được ủy 
quyền để thương lượng thỏa thuận dàn xếp của quý 
vị, nếu có.

Để đăng ký, hãy gửi email hoặc fax đề nghị giải quyết 
của quý vị tới: 

 taxtsdsg@edd.ca.gov
 Fax: 1-916-449-2161

Hoặc gửi yêu cầu của quý vị đến Nhóm Thỏa thuận Giải 
quyết theo địa chỉ:

 Employment Development Department 
 Settlements Office, MIC 93
 PO Box 826880
 Sacramento, CA 94280-0001

Nếu đề nghị của quý vị đáp ứng các tiêu chí để được 
một thỏa thuận giải quyết, EDD sẽ liên hệ với quý vị. 
Nếu đề nghị của quý vị không đáp ứng các tiêu chí cho 
một thỏa thuận giải quyết, quý vị sẽ nhận được thư từ 
chối từ Văn phòng Thỏa Thuận Giải Quyết.

Các cuộc thảo luận cởi mở và mang tính xây dựng được 
tiến hành trong toàn bộ quá trình dàn xếp. Nếu không 
đạt được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và 
EDD, tất cả thông tin tiết lộ trong quá trình thương lượng 
được coi là bí mật và EDD không thể sử dụng để chống 
lại người sử dụng lao động.

Các Đối Tượng Phục Vụ
Nếu tình trạng của người lao động là đối tượng của bất 
kỳ phần nào của vụ kiện tụng, để tham gia giải quyết, 
quý vị sẽ phải đồng ý bắt đầu báo cáo người lao động là 
nhân viên và bắt đầu khấu lưu và thanh toán thuế lương 
trên tiền lương của những người lao động đó một khi 
thỏa thuận giải quyết được chấp thuận.

Thông Tin Công Khai
Mục 1236 của CUIC yêu cầu một hồ sơ công khai cho 
bất kỳ thỏa thuận dàn xếp nào cho phép xóa nợ hơn 
$500 tiền thuế và tiền phạt. Hồ sơ công khai đang được 
nộp cho Giám đốc EDD ở Sacramento, California.

Trang Thông Tin

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
mailto:taxtsdsg@edd.ca.gov


Trang 2 trên 2

Liên hệ với ai
Nếu quý vị có câu hỏi cụ thể liên quan đến Chương trình 
Định cư EDD, hãy liên hệ với Văn phòng Thỏa Thuận 
Giải Quyết theo số 1-916-653-9130.

Các Thông Tin Khác
Nếu vấn đề đang tranh chấp của quý vị về thuế lao động 
đã xong hoặc vấn đề chính là không có khả năng thanh 
toán, thì vấn đề này không đáp ứng tiêu chí để giải 
quyết. Tuy nhiên, có thể có các tùy chọn khác dành cho 
quý vị. Để biết thông tin về các tùy chọn này, hãy gọi đến 
số điện thoại được liệt kê trên Bản sao kê tài khoản gần 
đây nhất của quý vị (DE 2176) hoặc 1-888-745-3886. 
Nếu quý vị không thể giải quyết vấn đề và cần hỗ trợ 
thêm, hãy liên hệ với Văn phòng Bênh vực Người nộp 
thuế EDD theo số 1-866-594-4177 (miễn phí) hoặc 
1-916-654-8957.

EDD là một chương trình/nhà sử dụng lao động bình 
đẳng. Các dịch vụ và hỗ trợ phụ trợ được cung cấp  
theo yêu cầu cho các cá nhân khuyết tật. Yêu cầu dịch 
vụ, hỗ trợ và/hoặc định dạng thay thế cần được thực 
hiện bằng cách gọi 1-888-745-3886 (thoại) hoặc TTY 
1-800-547-9565.

Tờ thông tin này được cung cấp để phục vụ cộng đồng và nhằm cung cấp hỗ trợ không liên quan đến kỹ thuật. Mọi nỗ 
lực đã được thực hiện để cung cấp thông tin phù hợp với các quy chế, quy tắc thích hợp và các quyết định hành chánh 
và tòa án. Bất kỳ thông tin nào không phù hợp với luật, quy định cũng như các quyết định hành chánh và tòa án đều 
không ràng buộc đối với Sở Phát triển Việc làm hoặc người nộp thuế. Mọi thông tin được cung cấp không nhằm mục 
đích là tư vấn pháp lý, kế toán, thuế, đầu tư hoặc các tư vấn chuyên môn khác.
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