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PHẦN 1 – BẢN TIN PHÁP LUẬT 

BÀI VIẾT 1: KHOẢN THANH TOÁN KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

LAO ĐỘNG – KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THẾ NÀO? 

 

Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty Luật Phước & Các Cộng Sự 

 

Trong quan hệ lao động, không phải lúc nào mối quan hệ này cũng đều chấm dứt một cách tốt đẹp như 

mong muốn ban đầu khi hết thời hạn hợp đồng theo giao kết 

giữa hai bên hay khi người lao động đã đến tuổi về hưu theo 

quy định pháp luật lao động. Có nhiều trường hợp mà hợp đồng 

lao động bị chấm dứt sớm theo sự thỏa thuận giữa hai bên và 

được pháp luật lao động thừa nhận theo Điều 36.3 của Bộ luật 

Lao động hiện hành. Việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao 

động trước thời hạn thường bắt nguồn từ một trong nhiều 

nguyên nhân chính như sau: 

 

(i) Người sử dụng lao động không còn nhu cầu sử dụng người lao động ở vị trí công việc ban đầu nữa 

và cũng không thể điều chuyển người lao động sang làm một công việc khác trong doanh nghiệp 

với mức lương thấp hơn, hay dù có công việc khác để điều chuyển với mức lương cũ đi chăng nữa, 

nhưng người lao động không đồng ý thay đổi vị trí công việc, vì có thể cho rằng công việc mới 

không phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của mình;  
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(ii) Người lao động đã lớn tuổi không còn phù hợp với vị trí công việc hiện tại đòi hỏi tính năng động 

trong môi trường làm việc hiện đại, nhưng doanh nghiệp không thể viện dẫn lý do tái cấu trúc nhân 

sự để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đúng quy định pháp luật lao động được; 

 

(iii) Năng lực làm việc của người lao động kém nhưng do vị trí công việc của người lao động có tính 

chất định tính (thư ký, tiếp tân, trợ lý…) nhiều hơn định lượng (ví dụ như bộ phận bán hàng dựa 

trên tiêu chí doanh thu nên dễ xác định chẳng hạn) nên sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng Bảng 

mô tả công việc (Job Descriptions) và Key Performance Indicator (KPI) - Chỉ số đo lường và đánh 

giá hiệu quả công việc làm căn cứ pháp lý để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do người 

lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;  

 

(iv) Người lao động có các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức ví dụ như 

quấy rối tình dục với đồng nghiệp trong doanh nghiệp nhưng chưa đến mức phải bị kỷ luật sa thải 

theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam nhưng theo quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì 

không thể tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp được nữa;  

 

(v) Thường xuyên không nghiêm chỉnh tuân thủ, hay luôn chỉ trích các mệnh lệnh công việc của đồng 

nghiệp cấp trên, hay có mối quan hệ bất hòa với đồng nghiệp mà hai bên không thể hóa giải được. 

 

Để có được sự đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn của người lao động và cũng vì lý do 

người lao động không nhận được trợ cấp thôi việc khi thôi việc do trong đa số các trường hợp đã có đóng 

bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, người sử dụng lao động thường phải trả cho người lao động một khoản 

tiền nào đó nhằm vào các mục đích chính đó là: - bù đắp cho việc người lao động không nhận được trợ 

cấp thôi việc; - bù đắp cho việc hợp đồng lao động của người lao động bị chấm dứt sớm; - hỗ trợ chi phí 

hợp lý để người lao động trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian tìm một công việc mới phù hợp; và 

- chia sẻ cho sự sụt giảm thu nhập của người lao động nếu công việc làm mới không có được mức thu 

nhập, và phúc lợi tương đương với mức hiện tại mà người lao động được hưởng. Tuy nhiên, một bài toán 

khó, đặt ra không chỉ cho doanh nghiệp mà còn đối 

với người lao động là số tiền bồi thường sẽ là bao 

nhiêu, thì được xem là mức hợp lý cho cả hai bên. Về 

phía doanh nghiệp, số tiền này không những phải phù 

hợp với mức ngân sách chi phí doanh nghiệp dành 

cho việc này mà còn không được tạo ra sự chênh lệch 

lớn giữa trường hợp này, và các trường hợp tương tự 

khác xảy ra trước đây tại doanh nghiệp để tránh sự so 

bì làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc bình đẳng. 

Còn ở phía người lao động, số tiền này bao nhiêu sẽ 

còn tùy thuộc vào vai trò, vị trí của người lao động 

trong doanh nghiệp; người lao động có dễ dàng nhanh chóng tìm được một công việc mới phù hợp với 

kiến thức, kinh nghiệm và mức thu nhập hợp lý không.  

 

Theo thực tế thị trường lao động hiện nay thì mức hỗ trợ thông thường sẽ dao động trong khoảng từ một 

đến hai tháng lương theo hợp đồng cho mỗi năm làm việc nhưng trong mọi trường hợp sẽ không thấp 

hơn hai tháng lương theo hợp đồng. Mức cụ thể là một tháng, một tháng rưỡi hay hai tháng lương theo 
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hợp đồng sẽ tùy thuộc vào khả năng thương lượng của từng bên và thường các bên sẽ sử dụng một số 

tiêu chí chẳng hạn như: hợp đồng lao động của người lao động là hợp đồng có xác định thời hạn hay hợp 

đồng không xác định thời hạn (hợp đồng không xác định thời hạn sẽ được bồi thường nhiều hơn vì không 

có thời gian chấm dứt hợp đồng); người lao động đã sắp đến tuổi nghỉ hưu chưa (nếu đã đến gần tuổi hưu 

thì trả ít hơn); vị trí, vai trò của người lao động trong doanh nghiệp (vị trí càng cao, vai trò càng lớn thì 

sẽ được đền bù nhiều hơn). Cũng có một số trường hợp, khi việc chấm dứt hợp đồng lao động xảy ra vào 

giữa năm tài chính thì người lao động đôi khi còn 

yêu cầu người sử dụng lao động phải trả thêm các 

khoản tiền thưởng dựa vào thành tích công việc, 

các khoản phúc lợi mà đáng lẽ ra người lao động 

nếu còn làm việc sẽ được hưởng, ví dụ như thẻ hội 

viên các câu lạc bộ sức khỏe, thể dục, tiền học cho 

con, xe đưa rước, bảo hiểm sức khỏe… và các 

khoản bảo hiểm xã hội thuộc nghĩa vụ của người 

sử dụng lao động cho toàn bộ năm dương lịch đó. 

 

Sau khi đã chốt được số tiền mà người lao động sẽ được nhận khi đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động 

trước thời hạn, một việc khác cũng đau đầu không kém là người sử dụng lao động phải khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân theo mức lũy tiến từng phần (thu nhập càng nhiều thì đóng thuế càng nhiều từ mức 5% - 

35%) hay mức lũy tiến toàn phần ở mức 10% trên phần tiền thanh toán đó. Nếu thu nhập từ tiền lương 

của người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động là thu nhập sau thuế và các khoản bảo hiểm 

bắt buộc thì người lao động sẽ không quan tâm đến số thuế thu nhập cá nhân phải đóng là bao nhiêu vì 

người sử dụng lao động sẽ chịu khoản thuế này. Tuy nhiên, nếu đây là khoản thu nhập trước thuế và các 

khoản bảo hiểm bắt buộc thì người lao động tất nhiên phải chịu khoản thuế thu nhập cá nhân từ khoản 

thu nhập bổ sung này và người sử dụng lao động có nghĩa vụ khấu trừ thuế trước khi chi trả thu nhập và 

phải cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để người lao động làm quyết toán thuế cuối 

năm với cơ quan thuế ở địa phương nơi người lao động cư trú (do người lao động có hai nguồn thu nhập 

từ tiền lương, tiền công). Câu hỏi khó được đặt ra ở đây là người sử dụng lao động sẽ khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân là 10% hay theo mức lũy tiến từng phần 

từ 5% đến 35% tùy theo từng mức thu nhập. Trong đa 

số các trường hợp thì mức khấu trừ 10% thường sẽ thấp 

hơn mức khấu trừ theo lũy tiến từng phần do những 

người lao động mà người sử dụng lao động muốn chấm 

dứt hợp đồng lao động thường là những người lao động 

ở cấp quản lý thường có thu nhập tương đối cao so với 

mặt bằng thu nhập chung.  

 

Tuy nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng việc khấu trừ thuế ở 

đây chỉ là tạm thời mà thôi, vì vào đầu năm dương lịch kế tiếp thì người lao động cũng phải tổng hợp các 

nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nhiều nguồn khác nhau, và làm quyết toán với cơ quan thuế 

tại địa phương nơi người lao động thường trú thì khoản thanh toán có liên quan đến việc chấm dứt hợp 

đồng lao động này cũng sẽ phải chịu thuế lũy tiến từng phần mà thôi vì có tính chất từ tiền lương, tiền 

công. Trong thực tế, có khá nhiều trường hợp, đặc biệt là những người lao động có hộ khẩu thường trú ở 

các tỉnh xa lên thành phố làm việc, họ thường không chịu làm quyết toán với cơ quan thuế địa phương 
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như luật quy định và các cơ quan thuế địa phương nơi người lao động thường trú cũng không thể biết 

được hết là người lao động đang có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nhiều nơi chi trả thu 

nhập khác nhau để yêu cầu người lao động phải quyết toán với cơ quan thuế địa phương cũng như chế 

tài người lao động qua việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Do đó, người lao động 

thường có khuynh hướng yêu cầu người sử dụng lao động chỉ khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên 

khoản được trả thêm cho họ thay vì khấu trừ theo mức lũy tiến từng phần rồi họ không làm gì thêm để 

quyết toán thuế vào đầu năm sau.  

 

Tuy nhiên, ở góc độ doanh nghiệp thì dù nghĩa vụ của người sử dụng lao động là tổ chức ủy nhiệm thu 

theo quy định của luật thuế, có trách nhiệm thu hộ thuế của người lao động để đóng cho Nhà nước. Nhưng 

nếu thu sai, thu thấp hơn mức mà pháp luật thuế yêu cầu phải thu thì sẽ rất khó để có thể quay về đòi 

người lao động trả thêm phần chênh lệch bởi vì khi đó thì người lao động đã đi làm nơi khác, không còn 

liên lạc được; hay nếu có thể liên lạc thì người lao động cũng không có tiền để trả lại hay không chịu trả. 

Khoản thuế thu hộ này trở thành khoản tiền khó thu hồi vì phải chờ kiện người lao động ra tòa và làm 

thủ tục thi hành án trong khi cơ quan thuế buộc người sử dụng lao động phải trả ngay phần thuế thu nhập 

cá nhân chênh lệch giữa phần thuế đã đóng và phần thuế phải đóng theo quy định của pháp luật và lãi 

chậm nộp và cả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nữa. Do đó, để giảm thiểu rủi ro cho 

doanh nghiệp, người sử dụng lao động thường khấu trừ thuế theo mức lũy tiến từng phần cho chắc chắn, 

và nếu người lao động có chất vấn thì doanh nghiệp có thể hứa là nếu sau này thanh tra quyết toán thuế 

mà được hướng dẫn là chỉ khấu trừ ở mức 10% thôi, thì sẽ hoàn số tiền khấu trừ dư cho người lao động 

sau khi nhận lại tiền từ kho bạc. Tuy nhiên, trong thực tế thì trường hợp hoàn trả lại này rất hiếm khi xảy 

ra và nếu có đi chăng nữa thì người lao động cũng không biết để đến doanh nghiệp cũ nhận tiền nếu 

người sử dụng lao động không thông báo.  

 

Do đó, vấn đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ở mức nào thường là nỗi đau đầu cho nhiều cán bộ nhân 

sự trong doanh nghiệp, đặc biệt là những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Khấu trừ theo mức lũy 

tiến từng phần thì người lao động không đồng ý ký 

thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, trong khi 

người sử dụng lao động thì lại muốn người lao 

động nghỉ việc càng sớm càng tốt để giảm bớt chi 

phí tiền lương còn nếu chiều theo ý của người lao 

động chỉ khấu trừ 10% thì lại sợ sau này khi có 

thanh tra quyết toán thuế mà cơ quan thuế yêu cầu 

doanh nghiệp phải khấu trừ theo mức thuế lũy tiến 

từng phần thì số tiền chênh lệnh mà doanh nghiệp 

trả rồi thì làm sao thu hồi từ người lao động. Vì các 

quy định về thuế thu nhập cá nhân hiện hành chưa quy định rõ và cụ thể cho trường hợp này, một số 

doanh nghiệp đã tìm kiếm các công văn hướng dẫn của các cơ quan thuế địa phương trả lời cho các doanh 

nghiệp khác cho trường hợp tương tự để vận dụng cho trường hợp của doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, 

cũng có trường hợp người lao động không đồng ý vì cho rằng bối cảnh của mỗi trường hợp mỗi khác và 

phần trả lời của các các công văn cũng khá chung chung và muốn có câu trả lời thấu đáo trực tiếp từ cơ 

quan thuế địa phương nên nhiều doanh nghiệp buộc phải làm công văn xin ý kiến hướng dẫn từ các cơ 

quan thuế địa phương nhưng thời gian chờ đợi trả lời thường khá lâu đến vài tháng làm cho cả doanh 

nghiệp và người lao động mất kiên nhẫn.  
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Đối với vấn đề này, chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn cụ thể nào nên có rất nhiều cách hiểu khác nhau 

cho việc khấu trừ thuế theo phương pháp nào. Để làm rõ vấn đề này, một số lập luận sau được đưa ra 

thông qua các quy định pháp luật hiện cũng như kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc với các cơ quan thuế. 

 

Điều quan trọng nhất là cần phải xét khoản hỗ trợ tài chính này được chi trả trước hay sau thời điểm 

chấm dứt hợp đồng lao động. Bởi thời điểm có hiệu lực của văn bản chấm dứt hợp đồng lao động là cột 

mốc để xét xem khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công hay không và có nằm trong mối quan 

hệ hợp đồng lao động không. Như vậy, sẽ xảy ra hai trường hợp như sau: 

 

Thứ nhất, nếu khoản hỗ trợ tài chính được chi trả sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì hoàn 

toàn được khấu trừ ở mức thuế 10% bởi vì việc thanh toán diễn ra trong thời gian không còn quan 

hệ hợp đồng lao động nên có thể xem giữa người lao động và doanh nghiệp không có hợp đồng 

lao động tại thời điểm đó. Khi đó, khoản hỗ trợ tài chính này sẽ không mang tính chất là tiền công 

trong quan hệ không có hợp động lao động. Và theo quy định tại Điều 25.1.i của Thông tư 

111/2013/TT-BTC ngày 15/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập cá 

nhân (“Thông tư 111”), doanh nghiệp sẽ khấu trừ với mức thuế là 10%. 

 

Thứ hai, ngược lại, nếu được chi trả trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (thông thường là tại 

thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động) thì khoản hỗ trợ tài 

chính được chi trả trong khi các bên còn duy trì mối quan hệ lao động. Mặc dù nó mang bản chất 

là khoản hỗ trợ tài chính sau khi thôi việc nhưng ở thời điểm này việc chi trả khoản hỗ trợ khi 

thôi việc là không hợp lý vì sự kiện chưa xảy ra. Do đó, đây vẫn là một khoản chi trả mang tính 

chất là tiền lương, tiền công nên theo quy định được khấu trừ theo cách tính lũy tiến từng phần. 

Khi đó, công ty thực hiện tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả. Ngoài ra, để bổ sung cho lập luận này, 

xin dẫn chiếu đến nội dung sau, như đã đề cập ở phần trên, thông thường trong những trường hợp 

này, người lao động đã được đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng đầy đủ nên khoản trợ cấp 

thôi việc thường không có hoặc có nhưng rất ít, do đó khoản hỗ trợ tài chính này thực chất chính 

là khoản trợ cấp vượt quá so với mức trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động và 

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, mà theo quy định tại Tiết b.11, Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông 

tư 111 quy định bằng cách liệt kê các thu nhập từ tiền công, tiền lương, theo đó, khoản vượt quá 

phải được xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đối chiếu với quy định tại Điều 25.1.b của 

Thông tư này, bởi ở đây là thu nhập từ tiền lương, tiền công nên được khấu trừ thuế theo mức lũy 

tiến từng phần. 

 

Bên cạnh đó, có thể xảy ra thực trạng là nếu các bên có thỏa thuận trong thỏa thuận chấm dứt là việc 

thanh toán sẽ được thực hiện khi hợp đồng lao động còn hiệu lực nhưng vì một số lý do nội bộ nào đó 

mà việc chuyển khoản thực tế lại được thực hiện sau ngày hợp đồng lao động chấm dứt hay trong trường 

hợp việc thanh toán được thỏa thuận sẽ chi trả sau ngày hợp đồng lao động chấm dứt nhưng người sử 

dụng lao động lại chuyển tiền thanh toán hết cho người lao động trước khi hợp đồng lao động chấm dứt 

thì sẽ phải khấu trừ như thế nào, dựa vào thỏa thuận ngày thanh toán trong thỏa thuận chấm dứt hay dựa 

vào ngày chuyển khoản trong thực tế. Như vậy, cần có một hướng dẫn cụ thể và thống nhất cách hiểu đối 

với trường hợp này, bởi lẽ, việc chi trả các khoản hỗ trợ tài chính không còn hiếm trong việc xử lý chấm 
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dứt hợp đồng lao động ở các doanh nghiệp hiện nay. Điều này cần sớm được làm rõ để doanh nghiệp và 

người lao động biết để thực hiện cho đúng.  

 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các khoản tính thuế như đã đề cập trên chỉ là khấu trừ thuế của doanh nghiệp 

cho người lao động và đây khoản thuế tạm thời mà người lao động phải nộp cho cơ quan thuế. Khoản 

thuế thực tế phải đóng sẽ được tính vào thời điểm quyết toán thuế vào cuối năm cho mỗi cá nhân tại cơ 

quan thuế địa phương. Theo quy định hiện nay (Điều 7.2 Thông tư 111) và qua trao đổi ý kiến với các 

cán bộ cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh, mức thuế thu nhập cá nhân được quyết toán đối với thu 

nhập từ tiền lương và tiền công trong một năm được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần dựa trên chứng 

từ khấu trừ và phần khai thuế của cá nhân chịu thuế. Do đó, dù là khoản thu nhập được khấu trừ với mức 

thuế 10% nhưng đến khi quyết toán thuế, do bản chất của các khoản này vẫn là thu nhập từ tiền lương, 

tiền công nên vẫn phải chịu thuế theo mức lũy tiến từng phần. Khi quyết toán theo mức thuế lũy tiến từng 

phần, có thể phát sinh việc nộp thêm hoặc hoàn thuế tùy theo từng trường hợp cụ thể. Như vậy, trong 

mọi trường hợp, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đều được tổng hợp cho cả một năm làm việc 

dù làm ở nhiều nơi khác nhau và được tính cùng một phương pháp nên tránh được việc thất thoát thuế. 

BÀI VIẾT 2: TÓM TẮT NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÁNG CHÚ Ý 

CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 

 

Luật sư Dương Tiếng Thu & Luật sư Nguyễn Hữu Phước1  

 

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, Bộ luật Lao động 2019 

đã được Quốc hội chính thức thông qua và sẽ có hiệu lực 

vào ngày 01 tháng 01 năm 2021. So với Bộ luật Lao động 

2012, Bộ luật Lao động 2019 có những điểm mới đáng 

chú ý như sau: 

 

Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

 

Trước đây, Bộ luật Lao động 2012 chỉ quy định các vấn đề có liên quan đến người lao động (“NLĐ”) và 

người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) trong mối quan hệ lao động thì Bộ luật Lao động 2019 đã quy định 

thêm trường hợp dù không có mối quan hệ lao động nhưng nếu thỏa mãn một số tiêu chí thì vẫn được 

điều chỉnh bởi Bộ luật Lao động. Điều này giúp trả lời được câu hỏi mà theo quy định của Bộ luật Lao 

động 2012 là chưa có câu trả lời thỏa đáng đó là có một số trường hợp giữa NSDLĐ và NLĐ chỉ ký hợp 

đồng dịch vụ cá nhân mà thôi thì sẽ mối quan hệ như vậy sẽ được luật dân sự hay luật lao động điều 

chỉnh. Quy định mới này giải quyết được các vấn đề về lao động cũng như bảo vệ được quyền, lợi ích 

hợp pháp cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, hiện việc áp dụng này chỉ mang tính định hướng mà chưa 

có các quy định pháp lý hướng dẫn cụ thể việc thực hiện ra sao. 

 

 

                                            

1 Phước & Các Cộng Sự 
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Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định tổ chức đại diện cho tập thể NLĐ là ban chấp hành công đoàn cơ sở; 

hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp đối với trường hợp NSDLĐ chưa thành lập công đoàn 

cơ sở. 

 

Trong khi đó, bên cạnh ban chấp hành công đoàn cơ sở, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung “tổ chức của 

NLĐ tại doanh nghiệp” là tổ chức đại diện cho NLĐ tại cơ sở. Theo đó, công đoàn cấp trên trực tiếp sẽ 

không còn là tổ chức đại diện cho tập thể NLĐ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Việc đặt ra chế định 

mới này nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, đáp ứng yêu cầu thực hiện cam kết 

quốc tế của Việt Nam theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). 

 

Trong thời gian sắp tới, Chính phủ chắc chắn sẽ ban hành các nghị định quy định về hồ sơ, trình tự, thủ 

tục đăng ký; thẩm quyền, thủ tục cấp đăng ký, thu hồi đăng ký; quản lý nhà nước đối với vấn đề tài chính, 

tài sản của tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên kết của 

tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp. 

 

Tuy nhiên, quy định mới này đặt ra một vấn đề là đối với NSDLĐ đã thành lập công đoàn cơ sở tại doanh 

nghiệp và đã hoạt động từ trước đến nay, thì liệu NLĐ tại các doanh nghiệp này có thể lựa chọn thành 

lập tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp không; hoặc có khả năng là tổ chức đại diện cho NLĐ tại cơ sở 

không chỉ có một mà sẽ có hai. Nếu câu trả lời là có thể, vậy trong trường hợp, giữa các tổ chức đại diện 

cho NLĐ tại cơ sở này có sự xung đột về mặt lợi ích, hoặc quan điểm pháp lý trong việc bảo vệ quyền 

và lợi ích của NLĐ tại doanh nghiệp thì sẽ được giải quyết như thế nào? Đây là một câu hỏi hóc búa dành 

cho các nhà làm luật và cần có hướng dẫn pháp lý cụ thể hơn để NLĐ và NSDLĐ có hướng hành xử cho 

phù hợp.  

 

Học nghề, tập nghề 

 

Bộ luật Lao động 2012 chưa có quy định về thời hạn học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp trước khi giao 

kết hợp đồng lao động (“HĐLĐ”). Điều này cũng tạo ra những bất lợi nhất định đối với NLĐ khi doanh 

nghiệp cố tình kéo dài thời hạn học nghề, tập nghề. Khi đó, vì chỉ giao kết hợp đồng học nghề, tập nghề 

mà chưa giao kết HĐLĐ nên NLĐ chưa được tham gia các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế 

bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, NLĐ chưa được hưởng các lợi ích từ việc tham gia các loại 

bảo hiểm bắt buộc theo quy định. 

 

Hiểu được sự bất lợi này của NLĐ và giảm bớt sự lạm dụng của NSDLĐ khi chỉ ký thỏa thuận học nghề, 

tập nghề thay cho HĐLĐ để tránh né việc tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc như đã nói ở trên, Bộ luật 

Lao động 2019 đã quy định rõ là tập nghề để làm việc cho NSDLĐ là việc NSDLĐ tuyển NLĐ vào để 

hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. Thời hạn tập nghề sẽ 

không quá 03 tháng. 

 

Hợp đồng lao động 
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Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử 

dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động”, sang đến Bộ luật Lao động 2019, cơ bản vẫn giữ nguyên các nội dung này nhưng có bổ 

sung trường hợp: các bên giao kết hợp đồng với tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện bản chất của 

một HĐLĐ thì vẫn được xem là HĐLĐ và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động. 

 

Quy định trên đã khẳng định việc xác định một 

hợp đồng có phải là HĐLĐ hay không phụ thuộc 

vào bản chất nội dung của hợp đồng chứ không 

phải là tên gọi của nó. Qua đó, đã giải quyết được 

tình trạng NSDLĐ lợi dụng Bộ luật Lao động 

2012 không quy định về vấn đề này nên xảy ra 

trường hợp giao kết hợp đồng với NLĐ nhưng lại 

né tránh các quy định ràng buộc của Bộ luật Lao 

động bằng việc giao kết với tên gọi khác, chẳng 

hạn như hợp đồng dịch vụ,… Như vậy, bổ sung 

quy định này vào Bộ luật Lao động 2019 có thể đảm bảo được quyền lợi chính đáng của NLĐ – với vai 

trò được xem là bên yếu thế trong mối quan hệ lao động. 

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng không cho phép NSDLĐ buộc NLĐ thực hiện HĐLĐ để trả nợ 

cho NSDLĐ. Điều này được đặt ra là hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ quan hệ nợ và quan hệ lao động là hai mối 

quan hệ hoàn toàn tách bạch, với các quyền và nghĩa vụ khác nhau với các quy định pháp luật điều chỉnh 

khác nhau. Bên cạnh đó, một trong những nguyên tắc của pháp luật lao động là NLĐ được quyền tự do 

lựa chọn việc làm nên HĐLĐ phải được giao kết dựa trên tinh thần tự nguyện, không mang tính cưỡng 

ép, bắt buộc từ phía nào và được xác lập theo sự thỏa thuận của hai bên. Đi sâu hơn, sẽ thấy được bản 

chất vì sao các nhà làm luật lại quy định như vậy, trong mối quan hệ lao động, NLĐ bao giờ cũng ít nhiều 

phụ thuộc vào NSDLĐ đặc biệt là đối với việc trả tiền lương, tiền công và khoản tiền này ảnh hưởng trực 

tiếp đến khoản nợ phải trả. Như vậy, rất có thể xảy ra trường hợp NSDLĐ lợi dụng vào việc này để gây 

khó khăn trong việc trả nợ của NLĐ, không đảm bảo được quyền lợi cho NLĐ trong cả quan hệ vay và 

quan hệ lao động. 

 

Hình thức giao kết HĐLĐ 

 

Bộ luật Lao động 2012 có quy định hai hình thức HĐLĐ bao gồm: (i) HĐLĐ bằng văn bản; hoặc (ii) 

HĐLĐ đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng có thể giao kết bằng lời nói. Để bắt kịp sự 

phát triển xã hội khi phương tiện điện tử đã trở thành một phương tiện truyền tải và lưu trữ thông tin có 

tầm quan trọng và hiệu quả tương đương với hình thức văn bản thông thường, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các bên nhanh chóng giao kết, xác định quan hệ lao động và không gặp trở ngại về vấn đề khoảng cách 

địa lý, bên cạnh hình thức bằng văn bản hoặc bằng lời nói, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung hình thức 

giao kết mới, đó là thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của 

pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản. HĐLĐ bằng lời nói chỉ được áp dụng 

đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng. 

 

Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm hình thức này cũng là một cách luật hóa cho phù hợp với quy định của 
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Bộ luật Dân sự 2015, bởi lẽ, Bộ luật Dân sự công nhận giao dịch thông qua phương tiện điện tử dưới 

hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản. 

 

Trong khi Bộ luật Lao động 2012 quy định các HĐLĐ từ 3 tháng trở lên phải được giao kết bằng văn 

bản thì Bộ luật Lao động 2019 quy định thêm rằng đối với các HĐLĐ mùa vụ, công việc nhất định có 

thời hạn dưới 12 tháng, HĐLĐ giữa NLĐ với NLĐ dưới 15 tuổi; và HĐLĐ với NLĐ là người giúp việc 

gia đình phải được lập thành văn bản. 

 

Loại HĐLĐ 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định 03 loại HĐLĐ 

gồm: (i) HĐLĐ không xác định thời hạn; (ii) 

HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 

tháng đến 36 tháng; và (iii) HĐLĐ mùa vụ hoặc 

HĐLĐ cho một công việc nhất định có thời hạn 

dưới 12 tháng. Bộ luật Lao động 2012 quy định 

hai bên không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ 

hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 

dưới 12 tháng để làm những công việc có tính 

chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường 

hợp phải tạm thời thay thế NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao 

động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Đối với HĐLĐ xác định thời hạn, Bộ luật Lao động 2012 

quy định khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, 

kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác 

định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ không xác định 

thời hạn và HĐLĐ mùa vụ hoặc HĐLĐ cho một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã giao 

kết sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Quy định về hạn chế giao kết HĐLĐ 

mùa vụ ít nhiều gây khó khăn cho doanh nghiệp vì pháp luật chưa có bất kỳ quy định nào hướng dẫn và 

định nghĩa các công việc nào được xem là có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên để doanh nghiệp 

thực hiện cho đúng và hạn chế rủi ro pháp lý. Thêm vào đó, Bộ luật Lao động 2012 chưa quy định trong 

thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết như thế nào 

nên doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng. 

 

Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ quy định về hợp đồng mùa vụ và HĐLĐ cho một công việc có thời hạn 

dưới 12 tháng. Thay vào đó, HĐLĐ được rút gọn lại chỉ còn 2 loại đó là: (i) HĐLĐ không xác định thời 

hạn; và (ii) HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn không quá 36 tháng. Quy định này đã giải quyết được 

khó khăn nói trên và đáp ứng nhu cầu nhân sự ngắn hạn, linh hoạt của doanh nghiệp mà không cần dùng 

đến phương án sử dụng dịch vụ thuê lại lao động từ các công ty cho thuê lại lao động. Bộ luật Lao động 

2019 quy định rõ thêm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ 

mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện 

theo hợp đồng đã giao kết trong khi theo Bộ luật Lao động 2012 thì không rõ là thời gian từ lúc HĐLĐ 

cũ hết hạn đến khi hai bên ký HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên sẽ được thực hiện 

như thế nào. Thêm một điểm mới quan trọng trong Bộ luật Lao động 2019 mà Bộ luật Lao động 2012 

chưa làm rõ đó là gián tiếp công nhận HĐLĐ đối với NLĐ nước ngoài sẽ có thời hạn theo giấy phép lao 
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động thay vì có thể là không xác định thời hạn sau khi đã ký 02 lần hợp đồng xác định thời hạn và NSDLĐ 

được ký hơn 02 lần HĐLĐ xác định thời hạn đối với NLĐ nước ngoài. 

 

Phụ lục HĐLĐ 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ 

sung HĐLĐ và là một bộ phận của HĐLĐ và có hiệu lực tương tự như HĐLĐ. Trong trường hợp phụ 

lục HĐLĐ quy định chi tiết một số điều, khoản của HĐLĐ mà dẫn đến cách hiểu khác với HĐLĐ thì 

thực hiện theo nội dung của HĐLĐ. Khi phụ lục HĐLĐ được dùng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ thì phải 

ghi rõ nội dung những điều khoản được sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Riêng đối với việc sửa 

đổi thời hạn HĐLĐ bằng phụ lục HĐLĐ, Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, 

thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục HĐLĐ và không được làm thay đổi loại hợp đồng 

đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn HĐLĐ với NLĐ cao tuổi và NLĐ là cán bộ công đoàn không 

chuyên trách theo quy định của pháp luật.  

 

Bộ luật Lao động 2019 giữ nguyên các quy định nói trên từ Bộ luật Lao động 2012, nhưng sửa đổi toàn 

bộ quy định về sửa đổi thời hạn HĐLĐ đã được quy định tại Nghị Định 05/2015/NĐ-CP. Bộ luật Lao 

động 2019 không còn cho phép các bên sử dụng phụ lục HĐLĐ để sửa đổi thời hạn của HĐLĐ. Việc 

thay đổi này có thể gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi phải tuân thủ việc chỉ được ký HĐLĐ xác 

định thời hạn tối đa 02 lần với NLĐ mà không được sử dụng phụ lục HĐLĐ để sửa đổi thời hạn của 

HĐLĐ. 

  

Thử việc 

 

Từ khi Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực áp dụng cho đến nay, một trong số vấn đề gây tranh cãi là liệu 

rằng thỏa thuận thử việc có thể được quy định trong HĐLĐ không? Nếu thỏa thuận thử việc có thể được 

quy định trong HĐLĐ, một câu hỏi khác lại được đặt ra là khi có tranh chấp lao động phát sinh từ và xảy 

ra trong thời gian thử việc thì sẽ được giải quyết theo chế định nào? Tranh chấp lao động phát sinh từ và 

xảy ra trong thời gian thử việc đó sẽ được giải quyết theo chế định về thử việc hay theo chế định về 

HĐLĐ? Theo quan điểm bảo vệ NLĐ, tranh chấp sẽ được giải quyết theo chế định về HĐLĐ của Bộ luật 

Lao động 2012 vì quan điểm này cho rằng hai bên đã giao kết HĐLĐ, đã đóng các loại bảo hiểm bắt 

buộc và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Ngược lại, quan điểm bảo vệ 

NSDLĐ thì cho rằng các tranh chấp này cần được giải quyết theo chế định thử việc của Bộ luật Lao động 

2012. 

  

Bộ luật Lao động 2019 đã giải quyết khá dứt điểm tranh cãi nói trên. Theo đó, hai bên có thể thỏa thuận 

nội dung về thử việc được ghi vào HĐLĐ hoặc bằng một hợp đồng thử việc riêng. Trong trường hợp việc 

thử việc đạt yêu cầu thì NSDLĐ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử 

việc được ghi trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp hai bên giao kết hợp đồng thử 

việc. Ngoài các thời hạn thử việc như quy định trong Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 còn 

bổ sung thêm một trường hợp nữa đó là không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong trường hợp việc thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã 

giao kết hoặc hợp đồng thử việc. Trong thời gian thử việc, mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ hợp đồng thử 
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việc hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. 

 

Hiện nay, các doanh nghiệp thường đưa nội dung thử việc vào trong HĐLĐ để giảm thiểu việc phải làm 

hợp đồng thử việc riêng. Tuy nhiên, khi việc làm thử không đạt yêu cầu thì không có đủ cơ sở pháp lý để 

chấm dứt quan hệ lao động vì bị ràng buộc nghĩa vụ trong HĐLĐ đã giao kết. Những quy định mới về 

vấn đề thử việc của Bộ luật Lao động 2019 cho thấy các nhà làm luật đã nắm bắt được tình hình thực tiễn 

và đã luật hóa một số vấn đề nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng để các bên có các hành động phù hợp 

khi tham gia tạo ra mối quan hệ lao động. 

 

Giấy phép lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định thời hạn của 

giấy phép lao động tối đa là 02 năm và sẽ được 

cấp lại với thời hạn là 02 năm. Hiện tại, pháp luật 

lao động chỉ quy định chế định “cấp lại” giấy 

phép lao động khi giấy phép lao động còn thời 

hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. 

Bộ luật Lao động 2019 đã cho phép việc gia hạn 

giấy phép lao động nhưng chỉ được gia hạn một 

lần với thời hạn tối đa là 02 năm.  

 

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu việc gia hạn giấy phép lao động theo như Bộ luật Lao động 2019 có tạo ra 

được sự tối ưu về mặt thời gian hay thủ tục so với quy định hiện hành hay không? Trong trường hợp nào 

thì được gia hạn, trong trường hợp nào thì được cấp lại, câu trả lời chỉ có thể được làm sáng tỏ khi Chính 

phủ có quy định chi tiết về vấn đề này. 

 

Chấm dứt HĐLĐ 

 

Ngoài 10 trường hợp mà HĐLĐ sẽ tự động 

chấm dứt theo Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật 

Lao động 2019 còn quy định thêm 3 trường hợp 

như sau: 

 

(i) NLĐ là người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam bị trục xuất theo bản án, 

quyết định của Tòa án, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền;  

 

(ii) Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; và 

 

(iii) Trường hợp thỏa thuận thử việc ghi trong HĐLĐ mà việc làm thử không đạt yêu cầu hoặc mỗi 

bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc. 

 

Lưu ý là nếu như NLĐ bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì không thuộc trường hợp chấm dứt 
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HĐLĐ. 

 

HĐLĐ vô hiệu 

 

Bộ luật lao động 2019 cơ bản vẫn giữ nguyên các trường hợp HĐLĐ vô hiệu, tuy nhiên, có bổ sung thêm 

trường hợp HĐLĐ vô hiệu toàn bộ khi vi phạm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và 

trung thực. 

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, trường hợp “nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn 

cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động” không còn là căn cứ để xét 

HĐLĐ vô hiệu nữa. Đồng thời cũng bãi bỏ quy định nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi 

của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động 

tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động 

thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu. 

 

Về thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu, Bộ luật Lao động 2019 thu hẹp phạm vi thẩm quyền này chỉ 

còn Tòa án thay vì có thêm Thanh tra lao động như Bộ luật Lao động 2012. Việc quy định như thế này 

nhằm đồng bộ với Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 theo hướng chỉ có Tòa án - cơ quan xét xử mới có thẩm 

quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu và đồng thời cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, 

việc quy định này cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thanh tra lao động theo quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính hiện nay. 

 

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ 

 

Phát sinh từ thực tiễn áp dụng pháp luật lao động cho thấy NLĐ có thể nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì và 

việc yêu cầu NLĐ phải bồi thường cho NSDLĐ vì đơn phương chấm dứt HĐLĐ là không khả thi nên 

các quy định của Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc NLĐ chỉ được quyền đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ theo một trong các lý do luật định đã không còn mang tính thực tiễn. Do đó, việc đưa ra lý do 

chấm dứt HĐLĐ không còn là điều bắt buộc khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của 

Bộ luật Lao động 2019 nhưng NLĐ cần đảm bảo quy định về thời gian báo trước tương tự như quy định 

của Bộ Luật lao động 2012. Điều này đặt ra nhằm đảm bảo quyền được lựa chọn việc làm tốt hơn cho 

người lao động.  

 

Thêm vào đó, theo Bộ luật Lao động 2019, điểm mới dành cho NLĐ là NLĐ được quyền đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước khi có một trong những hoàn cảnh sau đây: 

 

(i) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện 

làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ; 

 

(ii) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp lý do bất khả kháng 

khác mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn; 

 

(iii) Bị NSDLĐ ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;  
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(iv) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;  

 

(v) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc; 

 

(vi) Đủ tuổi nghỉ hưu; hoặc 

 

(vii) NSDLĐ cung cấp thông tin không trung thực này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ. 

 

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ 

 

Thực tiễn trong những năm vừa qua, có 

nhiều trường hợp NLĐ đã tự ý nghỉ việc 

tại doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp 

nghỉ việc ngay sau khi nộp đơn xin thôi 

việc) và doanh nghiệp lúng túng trong việc 

áp dụng quy định của pháp luật lao động 

để giải quyết tình huống này. Có doanh 

nghiệp thì ban hành quyết định đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ, có doanh nghiệp 

thì lại tiến hành thủ tục để xử lý kỷ luật lao 

động theo hình thức sa thải. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa xác định rằng việc làm của mình có đúng 

theo quy định của pháp luật lao động hay không và các cơ quan Nhà nước giải quyết tranh chấp có bảo 

vệ doanh nghiệp hay không trong những hoàn cảnh như vậy. 

 

So với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung một số trường hợp mà NSDLĐ được 

quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ bao gồm: 

 

(i) NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu; 

 

(ii) NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên; và 

 

(iii) NLĐ cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng đến việc tuyển 

dụng NLĐ. 

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi các thời hạn báo trước mà NSDLĐ phải tuân thủ như sau: 

 

(i) Ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; 

 

(ii) Ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; 

 

(iii) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với 

trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn và điều trị trong một thời gian dài nên không đáp ứng được 

việc thực hiện công việc; và 
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(iv) Đối với một số ngành nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước theo quy định của Chính 

phủ. 

 

Đối với trường hợp NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên 

và NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, NSDLĐ không 

cần báo trước trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ. 

 

Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần 

với NLĐ cao tuổi 

 

Theo Bộ luật Lao động 2012, đối với NLĐ cao 

tuổi thì hai bên hoặc là sẽ kéo dài thời hạn HĐLĐ 

hoặc giao kết HĐLĐ mới. Tuy nhiên, Bộ luật Lao 

động 2019 cho phép NSDLĐ thỏa thuận giao kết 

nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn với NLĐ cao 

tuổi.  

 

Khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và nhận NLĐ trở lại làm việc 

 

Khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và nếu NLĐ trở lại làm việc, NLĐ sẽ phải hoàn 

trả cho NSDLĐ các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của NSDLĐ. Quy 

định này là quy định hoàn toàn mới trong Bộ luật Lao động 2019 vì Bộ luật Lao động 2012 không đề cập 

đến vấn đề này và có lợi cho NSDLĐ. 

 

Phương án sử dụng lao động 

 

Khi cho nhiều NLĐ nghỉ việc vì lý do thay đổi cơ cấu, thay đổi công nghệ, hoặc vì lý do kinh kế, sáp 

nhập, chia, tách, hợp nhất hoặc chuyển quyền sở hữu hoặc chuyển quyền sử dụng tài sản, Bộ luật Lao 

động 2012 quy định NSDLĐ phải xây dựng phương án lao động và chỉ được cho NLĐ thôi việc sau khi 

đã lấy ý kiến của tổ chức đại diện cho tập thể NLĐ và thông báo trước cho cơ quan lao động có thẩm 

quyền ít nhất 30 ngày, Bộ luật Lao động 2012 không yêu cầu NSDLĐ phải công khai phương án sử dụng 

lao động cho NLĐ. 

 

Về vấn đề này, Bộ luật Lao động 2019 quy định sau khi trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ 

sở về phương án sử dụng lao động, NSDLĐ phải thông báo công khai cho NLĐ biết về phương án sử 

dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. Quy định này có thể gây bất lợi cho 

NSDLĐ bởi vì phương án sử dụng lao động bao gồm những thông tin về gói thanh toán và nguồn tài 

chính để giải quyết HĐLĐ cho NLĐ. Rõ ràng tình hình tài chính và sự phân bổ tài chính của doanh 

nghiệp mỗi năm là khác nhau và sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Do đó, quỹ dùng cho việc thanh 

toán chế độ khi chấm dứt HĐLĐ cho các năm thực tế là khác nhau nếu thay đổi cơ cấu, thay đổi công 

nghệ, hoặc vì lý do kinh kế xảy ra liên tiếp năm này sang năm kia. Tuy nhiên, NLĐ thường luôn đòi hỏi 

quyền lợi ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với thực tiễn phát sinh cho doanh nghiệp. Khi ấy, sẽ có thể xảy 

ra trường hợp nếu NLĐ biết rằng gói thanh toán của mình không bằng những năm trước, NLĐ có thể sẽ 
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gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản lợi ích khi chấm dứt HĐLĐ. 

 

Thông báo chấm dứt HĐLĐ 

 

Trước đây, Bộ luật Lao động 2012 không quy định về hình thức của Thông báo chấm dứt HĐLĐ của 

NSDLĐ. Bộ luật Lao động 2019, thông báo chấm dứt HĐLĐ phải được lập bằng văn bản, trừ những 

trường hợp theo luật thì không cần phải có thông báo chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ. Bộ luật Lao động 

2019 quy định thêm trường hợp NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm 

dứt HĐLĐ được tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp NSDLĐ không 

phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông 

báo không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được ủy quyền thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì thời điểm chấm dứt HĐLĐ tính từ ngày ra thông báo.  

 

Quy định mới này của Bộ luật Lao động 2019 đã giải đáp được nhiều thắc mắc của doanh nghiệp trong 

thời gian vừa qua, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được thực tiễn còn đang tranh cãi rằng doanh nghiệp, 

trong trường hợp giải thể, sẽ cần thông báo trước 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn hoặc 45 ngày 

đối với hợp đồng không xác định thời hạn về việc chấm dứt HĐLĐ hay không? 

 

Trách nhiệm khi chấm dứt HĐLĐ 

 

Bộ luật Lao động 2019 quy định khi chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các 

khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt 

HĐLĐ, thay vì 07 ngày làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, trừ các trường hợp đặc biệt 

được thanh toán trong 30 ngày từ ngày chấm dứt HĐLĐ. 

 

Theo Bộ luật Lao động 2019, ngoài các nghĩa vụ như hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu NSDLĐ đã giữ của 

NLĐ như quy định trong Bộ luật Lao động 2012, NSDLĐ còn có thêm nghĩa vụ cung cấp bản sao các 

tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của NLĐ nếu NLĐ có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do 

NSDLĐ chịu. 

 

 

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần 

 

Thay vì tổ chức định kỳ 03 tháng/lần như hiện nay thì khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động sửa đổi đã nâng 

thời gian tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lên 1 năm/lần; đồng thời, bổ sung thêm một số trường 

hợp người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại như vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy 

cơ mất việc làm, phải thôi việc; khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động... 

 

Bên cạnh đó, trong khi Bộ luật Lao động 2012 quy định “nội dung mà hai bên quan tâm” có thể đưa vào 

buổi đối thoại thì sang đến Bộ luật Lao động 2019 mở rộng phạm vi này bằng quy định “nội dung mà 

một hoặc các bên quan tâm”, như vậy, chỉ cần có một bên có yêu cầu là đã có thể trở thành nội dung để 

đưa vào thảo luận tại buổi đối thoại. 
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Bộ luật Lao động 2019 còn mở rộng phạm vi của thỏa ước lao động tập thể, theo đó, bổ sung thêm thỏa 

ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp nhằm giúp cho NLĐ có nhiều cơ hội tiếp cận các thỏa thuận 

có lợi hơn. 

 

Tiền lương  

 

Về chế định tiền lương, Bộ luật Lao động 2019 có các điểm mới như sau: 

 

(i) NSDLĐ được trả cho NLĐ là người nước ngoài tại Việt Nam bằng ngoại tệ. Đây là nội dung đã 

được ghi nhận trong Nghị định 05/2015/NĐ-CP và được luật hóa quy định này; 

 

(ii) Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông 

báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong 

đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm 

giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, 

nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có);  

 

(iii) Trường hợp NLĐ được trả lương qua tài 

khoản cá nhân được mở tại ngân hàng 

thì NSDLĐ phải trả các loại phí có liên 

quan đến việc mở tài khoản và chuyển 

tiền lương;  

 

(iv) Nếu không thể nhận lương trực tiếp thì 

NSDLĐ trả lương cho người được NLĐ 

ủy quyền hợp pháp; và 

 

(v) NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ thông 

qua các hình thức như mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ. 

 

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của doanh nghiệp 

 

Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 quy định, doanh nghiệp được chủ động trong việc xây dựng thang lương, 

bảng lương và định mức lao động trên cơ sở thương lượng, thoả thuận với người lao động.  

 

Thưởng không chỉ bằng tiền 

 

Trong khi Bộ luật Lao động 2012 quy định về “Tiền thưởng” thì Bộ luật Lao động 2019 lại quy định về 

“Thưởng” thay vì “Tiền thưởng”. Như vậy, ngoài thưởng bằng tiền thì NLĐ có thể được thưởng bằng 

các hình thức khác như hiện vật, dịch vụ, sản phẩm, tài sản, chứng khoán, các quyền lợi thành viên dựa 

vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Tuy 

nhiên, khi thưởng bằng các hình thức khác thì doanh nghiệp cần lưu ý xem khoản thưởng đó có chịu thuế 

thu nhập cá nhân hay không, khoản chi thưởng đó có được xem là chi phí được trừ của doanh nghiệp 

không và có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng không.  



 

 

PHUOC & PARTNERS  16 

© 2 0 2 0  Phu oc  & Pa r tn ers ,  a  Vie tn am es e  i n t e rn a t i on a l  c on su l t i n g  f i rm.   

Al l  r i gh t s  r es er v ed  Ph u oc  & Pa r tn e rs  l og o  a r e  r eg i s t e r ed  t rad ema rk  o f  Ph u oc  & Pa r tn e r s  i n  Vie tn am  

 

Trả lương ngừng việc 

 

Trong trường hợp vì sự cố về điện, nước mà không 

do lỗi của NSDLĐ hoặc do thiên tai, hoả hoạn, 

dịch bệnh nguy hiểm, tình trạng chiến tranh, tình 

trạng khẩn cấp về quốc phòng, di dời địa điểm hoạt 

động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc vì lý do kinh tế, Bộ luật Lao động 2012 

quy định rằng tiền lương ngừng việc sẽ do hai bên 

tự thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức 

lương tối thiểu vùng. Việc này dẫn đến tình huống 

là NSDLĐ chỉ trả tiền lương ngừng việc bằng với 

mức lương tối thiểu vùng hay cao hơn 7% mức 

lương tối thiểu vùng đối với NLĐ đã qua học nghề, 

có trình độ chuyên môn. 

 

Đến Bộ luật Lao động 2019, tiền lương ngừng việc vẫn sẽ dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên nhưng yêu 

cầu đảm bảo tiền lương ngừng việc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng chỉ đặt ra trong 14 ngày 

ngừng việc đầu tiên. 

 

Thời giờ nghỉ ngơi 

 

Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm các quy định liên quan đến thời gian nghỉ giữa giờ: 

 

 Thời gian nghỉ giữa giờ (30 phút) được tính vào giờ làm việc nhưng chỉ đối với trường hợp làm 

việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên; 

 

 Thời gian nghỉ giữa giờ vào ban đêm ít nhất 45 phút liên tục nhưng không tính vào thời giờ làm 

việc; và 

 

 Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục khi NLĐ làm việc từ 06 giờ trở lên trong một 

ngày nhưng không tính vào thời giờ làm việc. 

 

Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương 

 

Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm trường hợp được nghỉ việc riêng hưởng lương đối với đối tượng 

cha nuôi, mẹ nuôi. Đồng thời, làm rõ thêm so với Bộ luật Lao động 2012 phạm vi điều chỉnh cho các đối 

tượng trong các trường hợp: con kết hôn (bao gồm con đẻ, con nuôi), bố mẹ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ 

chồng chết (bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng), con chết (bao gồm: con đẻ, 

con nuôi). 
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Làm thêm giờ 

 

Bộ luật Lao động 2019 đã tăng mức trần thời 

gian làm thêm giờ trong 01 tháng là 40 giờ thay 

vì 30 giờ như quy định của Bộ luật Lao động 

2012. 

 

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định cụ thể 

những trường hợp được phép làm thêm đến 

300 giờ/năm, cụ thể: 

 

(i) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, 

diêm nghiệp, thủy sản; 

 

(ii) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; 

 

(iii) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị 

trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời; 

 

(iv) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm 

của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không 

dự liệu trước do hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự 

cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất; và 

 

(v) Các trường hợp khác do Chính phủ quy định. 

 

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 còn yêu cầu NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan 

chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp làm thêm 300 giờ/năm. 

 

Việc tăng thêm 10 giờ làm thêm trong 1 tháng và giữ nguyên các giới hạn về thời gian và ngành nghề 

được sử dụng từ 201 đến 300 giờ trong năm chưa giải quyết dứt điểm được yêu cầu làm thêm giờ của 

doanh nghiệp. 

 

Nghỉ lễ, tết 

 

Bộ luật Lao động 2019 đã nâng ngày nghỉ Quốc khánh từ 01 ngày lên 02 ngày (ngày 02 tháng 9 Dương 

lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau). 

 

Nghỉ hằng năm 

 

Bộ luật Lao động 2019 quy định số ngày nghỉ hằng năm tối thiểu là 12 ngày và NLĐ làm việc chưa đủ 

12 tháng cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm sẽ theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Đồng 

thời, Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ NLĐ phải làm tròn đủ 05 năm cho NSDLĐ thì sẽ được 

tăng thêm 01 ngày nghỉ hằng năm. Quy định này đã rõ ràng hơn so với quy định về cùng vấn đề này trong 
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Bộ luật Lao động 2012. Theo quy định của Bộ luật 

Lao động 2012, có hai quan điểm khác nhau giữa 

các cơ quan Nhà nước quản lý về lao động và doanh 

nghiệp. Trong đó, từ quy định “cứ 05 năm làm việc 

cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm của 

NLĐ” của Bộ luật Lao động 2012, các doanh 

nghiệp hiểu rằng NLĐ phải làm đủ 05 năm cho 

NSDLĐ thì sẽ được tăng thêm 01 ngày nghỉ hằng 

năm trong khi đó các cơ quan Nhà nước quản lý về 

lao động cho rằng đến ngày làm việc đầu tiên của 

năm thứ 5 thì NLĐ đã có quyền được công thêm 01 

ngày nghỉ hằng năm. 

 

Tuổi nghỉ hưu 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định NLĐ bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu khi NLĐ nam đủ 60 tuổi, NLĐ nữ đủ 

55 tuổi. 

 

Bộ luật Lao động 2019 đã điều chỉnh lại tuổi hưu như sau: Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao 

động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 

2028 và đủ 60 tuổi đối với NLĐ nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều 

kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với NLĐ nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với NLĐ 

nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với NLĐ nam và 04 tháng đối với NLĐ nữ. 

 

Nội quy lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định là chỉ có những NSDLĐ có từ 10 NLĐ trở lên thì phải có nội quy lao 

động bằng văn bản. Như vậy, có thể hiểu là những NSDLĐ nào mà có từ 9 NLĐ trở xuống thì không cần 

có nội quy lao động. Điều này trong thực tế gây ra khó khăn cho NSDLĐ vì nếu không có nội quy lao 

động thì không thể xử lý vi phạm kỷ luật được. Vì lý do đó, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định là 

NSDLĐ trong mọi trường hợp đều phải ban hành nội quy lao động mà không phụ thuộc vào số lượng 

NLĐ, tuy nhiên, chỉ những NSDLĐ nào có từ 10 NLĐ trở lên thì phải có nội quy lao động bằng văn bản. 

Như vậy, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, các nội quy lao động bằng miệng của doanh nghiệp có 

dưới 10 NLĐ có thể hiểu là vẫn có thể sử dụng để xử lý vi phạm kỷ luật lao động được.  

 

Bộ luật Lao động 2019 quy định linh hoạt trong việc bổ sung cơ quan đăng ký nội quy lao động ở cấp 

Huyện khi đáp ứng điều kiện cụ thể và được ủy quyền của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy 

ban nhân dân cấp Tỉnh.  

 

Nội dung mới bắt buộc của Nội quy lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định nội dung của nội quy lao động không được trái với quy định của pháp 

luật lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung 
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chủ yếu gồm (i) thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; (ii) trật tự tại nơi làm việc; (iii) an toàn lao động, 

vệ sinh lao động ở nơi làm việc; (iv) việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu 

trí tuệ của NSDLĐ; và (v) các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật 

lao động, trách nhiệm vật chất. 

 

Từ các quy định mới về phân biệt đối xử và quấy rối tình dục, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định NSDLĐ 

cần quy định thêm các nội dung sau trong nội quy lao động cho thống nhất và nhằm mục đích là để có 

cơ sở xử lý kỷ luật lao động: 

 

(i) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục 

tại nơi làm việc; 

 

(ii) Những trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với HĐLĐ; và 

 

(iii) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.  

 

Xử lý kỷ luật lao động  

 

Bộ luật Lao động 2012 đã quy định 03 hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: (i) Khiển trách; hoặc 

(ii) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; hoặc (iii) sa thải. Hình thức xử lý kỷ 

luật sa thải được NSDLĐ áp dụng trong những trường hợp sau đây: (i) NLĐ có hành vi trộm cắp, tham 

ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, 

bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng 

hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ; hoặc (ii) NLĐ bị xử lý 

kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật 

cách chức mà tái phạm; hoặc (iii) NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn tối đa 30 ngày hoặc 

20 ngày cộng dồn thời hạn tối đa 365 ngày, tính từ ngày bỏ việc đầu tiên, mà không có lý do chính đáng.  

 

Bộ luật Lao động 2019 đã tách hai hình thức xử lý kỷ luật lao động kéo dài thời hạn nâng lương không 

quá 06 tháng và cách chức thành hai hình thức riêng biệt, theo đó, có thể hiểu rằng Bộ luật Lao động 

2019 quy định 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm: (i) Khiển trách; hoặc (ii) Kéo dài thời hạn nâng 

lương không quá 06 tháng; (iii) cách chức; hoặc (iv) sa thải. Ngoài các hành vi bị xử lý kỷ luật lao động 

dưới hình thức sa thải mà Bộ luật Lao động 2012 đã quy định, Bộ luật Lao động 2019 còn bổ sung thêm 

hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi sẽ bị xử lý kỷ luật lao động dưới hình thức sa thải. 

Đây là quy định được nhiều doanh nghiệp mong đợi vì trong thời gian dài từ Bộ Luật lao động 1994 đến 

Bộ luật Lao động 2012, doanh nghiệp không thể xử lý mạnh tay đối với những NLĐ đã có hành vi quấy 

rối tình dục ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

 

Bên cạnh đó, việc xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động có thay đổi. Theo Bộ luật Lao 

động 2012 thì NLĐ bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 

tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Tái phạm trong trường 

hợp này được giải thích là vi phạm lại đúng hành vi vi phạm trước đây mà điều này trong thực tế khó xảy 

ra nên NSDLĐ sẽ gặp khó khi NLĐ lại vi phạm một việc khác nhưng vẫn được đương nhiên xóa kỷ luật 

cũ vì hành vi vi phạm lần sau lại không giống hoàn toàn với hành vi vi phạm lần đầu. Bộ luật Lao động 
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2019 đã thảo gỡ vấn đề này theo hướng là không cần NLĐ có hành vi vi phạm giống với hành vi vi phạm 

lần đầu mà chỉ cần có hành vi vi phạm nội quy lao động thì sẽ không đương nhiên được xoá kỷ luật cũ. 

 

Thêm vào đó, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì NSDLĐ bị cấm không được xử lý kỷ lao 

động đối với NLĐ nếu hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động đã đăng ký của 

doanh nghiệp. Điều này còn được các cơ quan nhà nước ở địa phương lý giải rộng ra theo hướng có lợi 

cho NLĐ là dù hành vi đó đã được luật lao động quy định là hành vi vi phạm nội quy lao động (ví dụ 

như trường hợp NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô sẽ bị sa thải) hoặc đã được hai bên thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động hay thỏa thuận riêng giữa hai bên ví dụ như thư mời làm việc (offer letter) nhưng lại 

không được quy định như là một hành vi vi phạm trong nội quy lao động thì NSDLĐ cũng không được 

xử lý vi phạm kỷ luật đối với NLĐ được. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 đã giải thích theo hướng 

ngược lại là chỉ cần hành vi đó được quy định là hành vi vi phạm theo một trong ba tài liệu được nêu ở 

trên thì đã có đủ lý do để NSDLĐ xử lý kỷ luật lao động NLĐ. 

 

Tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở  

 

Theo Bộ luật Lao động 2012 thì về nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động thì quy trình xử lý kỷ luật 

lao động phải bao gồm sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, đó là ban chấp hành 

công đoàn cơ sở. Quy định này làm phát sinh một vấn đề là đối với những người không tham gia công 

đoàn cơ sở (ví dụ điển hình như NLĐ là người nước ngoài), khi xử lý vi phạm kỷ luật thì có phải mời tổ 

chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tham gia hay không. Bộ luật Lao động 2019 đã trả lời cho câu 

hỏi này bằng việc quy định là chỉ những NLĐ nào có tham gia công đoàn thì NSDLĐ mới phải mời ban 

chấp hành công đoàn tham dự vào quá trình xử lý vi 

phạm kỷ luật lao động.  

 

“Phân biệt đối xử” và “Quấy rối tình dục tại nơi 

làm việc”  

 

Bộ luật Lao động 2012 chỉ đề cập đến hai khái niệm 

này nhưng chưa có định nghĩa cụ thể. Tuy nhiên, đến 

Bộ luật Lao động 2019, “phân biệt đối xử trong lao 

động” và “quấy rối tình dục tại nơi làm việc” đã 

được định nghĩa cụ thể. 

 

Theo đó, “phân biệt đối xử trong lao động” là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, 

màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình 

trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình 

trạng nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, tổ chức của NLĐ tại doanh 

nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp. Việc phân biệt, 

loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm 

cho những NLĐ dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.  
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“Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” được làm rõ là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào 

đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc 

là bất kỳ nơi nào mà NLĐ thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của NSDLĐ. 

 

Tuy nhiên, các quy định như trên chỉ mang tính chất mô tả, chưa quy định cụ thể từng hành vi được xem 

là phân biệt đối xử trong lao 

động và quấy rối tình dục tại nơi 

làm việc. Cách quy định theo 

hình thức mô tả hành vi sẽ gây ra 

khó khăn khi cần xác định một 

hành vi cụ thể có phải là hành vi 

phân biệt đối xử trong lao động 

và quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc hay không. Bởi lẽ, cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền hay 

chính NSDLĐ sẽ gặp khó khăn 

trong việc diễn giải một hành vi xem đó có phải là phân biệt đối xử trong lao động và quấy rối tình dục 

tại nơi làm việc.  

 

Do đó, NSDLĐ khi quy định về phân biệt đối xử trong lao động và quấy rối tình dục tại nơi làm việc 

trong nội quy lao động cần quy định theo hướng cụ thể hóa từng hành vi để thuận tiện hơn cho việc xử 

lý kỷ luật lao động về sau. Trong quá trình xây dựng các quy định này, NSDLĐ có thể tham khảo thêm 

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc do Ủy ban Quan hệ lao động, thuộc Bộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và ban hành. 

 

Hành vi vi phạm xử lý vi phạm kỷ luật 

 

Trước đây, theo Bộ luật Lao động 2012 thì chỉ có những hành vi vi phạm nào của NLĐ mà được liệt kê 

trong nội quy lao động đã đăng ký của doanh nghiệp thì NSDLĐ mới có quyền xử lý kỷ luật NLĐ theo 

mức phạt của hành vi đó. Từ đó đặt ra câu hỏi là đối với những hành vi vi phạm của NLĐ mà không 

được liệt kê trong nội quy lao động đã đăng ký hay không có nội quy lao động đối với những doanh 

nghiệp dưới 10 NLĐ mà không cần đăng ký nội quy lao động thì nếu hành vi đó được Bộ luật Lao động 

2012 và các quy định hướng dẫn liệt kê thì có thể xử lý vi phạm kỷ luật hay không? câu hỏi này đã được 

giải đáp trong Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, các hành vi mà được Bộ luật Lao động 2019 liệt kê thì 

NSDLĐ vẫn được quyền xử lý kỷ luật NLĐ theo khung xử lý theo Bộ luật Lao động 2019 nếu như nội 

quy lao động không quy định hay doanh nghiệp không có nội quy lao động.  

 

Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

 

Theo Bộ luật Lao động 2012, khi thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì NSDLĐ được quyền kéo dài 

thời hiệu nhưng tối đa không quá 60 ngày lịch kể từ ngày hết thời gian nêu trên. Quy định như vậy sẽ là 

thiếu sót trong trường hợp thời hiệu thì vẫn còn nhưng thời gian còn lại rất ít, không đủ để NSDLĐ thực 
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hiện đầy đủ các bước thủ tục xử lý vi phạm theo quy định. Bộ luật Lao động 2019 đã trả lời cho câu hỏi 

này bằng việc quy định rằng nếu thời hiệu vẫn còn nhưng thời gian còn lại còn ít thì NSDLĐ vẫn được 

phép kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 60 ngày nữa để có đủ thời gian cho việc thực hiện các bước 

thủ tục xử lý vi phạm theo quy định. 

 

Bồi thường thiệt hại vật chất 

 

Theo Bộ luật Lao động 2012, NLĐ nào mà làm hư hỏng 

dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản 

của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật. Điều này dẫn đến tình huống là nếu NSDLĐ có quy 

định về bồi thường khác với bồi thường theo quy định của 

pháp luật thì vẫn phải theo bồi thường theo quy định của 

pháp luật, dẫn đến tình huống là có thể sẽ không thu hồi 

được bao nhiêu và thời gian để thu tiền sẽ lâu vì số tiền bồi 

thường theo quy định của pháp luật là có giới hạn theo từng tháng mà thôi nhằm duy trì thu nhập để trang 

trải cuộc sống của NLĐ. Bộ luật Lao động 2019 đã thoáng hơn bằng việc quy định là NLĐ sẽ bồi thường 

hoặc là theo quy định của pháp luật hoặc theo điều khoản có liên quan trong nội quy lao động của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, trong trường hợp hai bên có thỏa thuận riêng về mức bồi thường thì luật vẫn chưa 

công nhận thỏa thuận này. 

  

An toàn, vệ sinh lao động 

 

Theo Bộ luật Lao động 2019, pháp luật về lao động sẽ không còn trực tiếp điều chỉnh các vấn đề về an 

toàn, vệ sinh lao động mà khi có các vấn đề xảy ra có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, NLĐ và 

NSDLĐ cần căn cứ vào các văn bản pháp luật như Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, các văn bản 

hướng dẫn, để giải quyết. 

 

Quy định riêng đối với lao động nữ 

 

Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm một số quy định đối với lao động nữ như sau: 

 

(i) Bổ sung quy định khi HĐLĐ hết hạn trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng 

tuổi thì lao động nữ được ưu tiên giao kết hợp đồng mới; và 

 

(ii) Quy định chi tiết đối với trường hợp lao động nữ đơn phương chấm dứt hợp đồng và tạm hoãn 

HĐLĐ, theo đó, NLĐ phải đáp ứng đủ hai điều kiện: thông báo cho NSDLĐ và cung cấp xác 

nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu 

đến thai nhi. Trong trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, lao động nữ mang thai mà không có 

chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian được nghỉ thì có thể thỏa 

thuận với NSDLĐ về thời gian tạm hoãn. 

 

Giải quyết tranh chấp lao động 
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Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, Hội đồng trọng tài lao động chỉ có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp lao động cá nhân. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 đã linh hoạt hơn trong việc lựa chọn cơ 

chế giải quyết bằng việc quy định Hòa giải viên lao động và Tòa án nhân dân, Hội đồng trọng tài lao 

động có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động đối với cá nhân. 

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng loại bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện mà thay vào đó là Hội đồng trọng tài lao động. 

 

Hiệu lực thi hành  

 

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế toàn bộ Bộ luật 

Lao động 2012. Kể từ ngày Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành, HĐLĐ, thỏa ước lao động tập 

thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho NLĐ có quyền và điều 

kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động 2019 được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật Lao động 

2019. Vì những thay đổi nói trên, Bộ luật Lao động 2019 cũng đã sửa đổi một số quy định tương ứng 

trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015.  



 

 

PHUOC & PARTNERS  24 

© 2 0 2 0  Phu oc  & Pa r tn ers ,  a  Vie tn am es e  i n t e rn a t i on a l  c on su l t i n g  f i rm.   

Al l  r i gh t s  r es er v ed  Ph u oc  & Pa r tn e rs  l og o  a r e  r eg i s t e r ed  t rad ema rk  o f  Ph u oc  & Pa r tn e r s  i n  Vie tn am  

BÀI VIẾT 3: PHÁP LUẬT THAY ĐỔI 2019 –  

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MẤT THẾ NÀO? 

 

Ngô Thị Ngọc & Đỗ Thục Đoan Nghi2 

 

Việc ổn định hoạt động và mở rộng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp nói chung chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong 

đó, pháp luật là một trong số các yếu có có ảnh hưởng lớn, thông qua việc 

tác động gián tiếp và trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

chẳng hạn như thuế, phí, bảo hiểm…. Trong năm 2019 và sang đến năm 

2020, nhiều chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng do tác động của một số thay 

đổi của các quy định của pháp luật có liên quan đến tiền lương tối thiểu 

vùng, mức lương cơ sở và bảo hiểm xã hội (“BHXH”) mà sẽ bắt đầu có 

hiệu lực vào đầu năm 2020. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua những điểm 

tích cực, đặc biệt là các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 

như những ưu đãi về thuế xuất - nhập khẩu khi Việt Nam trở thành thành 

viên của các Hiệp ước quốc tế. 

 

Mức lương tối thiểu vùng tăng  

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 chính 

thức được Hội đồng Tiền lương quốc gia công bố tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP với phương án tăng lên 

5,5%, tức là từ 150.000 – 240.000 đồng/tháng tùy vào từng vùng. Cụ thể, so với mức lương hiện nay 

được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng năm 2020 thay đổi theo 4 

mức sau: Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng); Vùng 2: 3.920.000 triệu đồng/tháng 

(tăng 210.000 đồng/tháng); Vùng 3: 3.430.000 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng); và Vùng 4 

tăng 3.070.000 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng). Mức lương tối thiểu vùng quan trọng với 

doanh nghiệp bởi vì nó là cơ sở để người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương của 

hợp đồng lao động, phí công đoàn. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp cần rà soát lại mức lương và thang 

bảng lương đang áp dụng, rà soát lại mức lương tham gia BHXH và điều chỉnh lại cho phù hợp theo 

hướng dẫn tại Công văn số 2781/BHXH-QLT của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 11 

năm 2019. 

Mức lương cơ sở tăng  

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách 

Nhà nước năm 2020. Một trong số nội dung của Nghị Quyết có đề cập đến 

mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên mức 

1.600.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Dù rằng mức lương 

cở sở không áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh 

nghiệp dân doanh nhưng việc tăng lương cơ sở cũng sẽ có tác động đến 

vấn đề tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của các doanh nghiệp. 

 

Trợ lý luật sư Ngô Thị Ngọc 

Trợ lý luật sư  

Đỗ Thục Đoan Nghi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-86-2019-QH14-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2020-429560.aspx
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Về điểm này, căn cứ Điều 89 của Luật BHXH 2014, đối với những người lao động thuộc đối tượng bắt 

buộc tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hàng tháng phải 

đóng BHXH trên mức lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các phụ cấp. Tuy nhiên, trong 

trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH tối đa 

bằng 20 lần mức lương cơ sở. Vì vậy, mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT trước đây là 20 x 1.490.000 

đồng = 29.800.000 đồng, nay sẽ tăng lên thành 20 x 1.600.000 đồng = 32.000.000 đồng. 

 

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, mức lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng 

như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Vì vậy, việc tăng mức lương cơ sở sẽ tác động đến việc điều 

chỉnh tăng thêm của nhiều khoản trợ cấp BHXH so với trước đây, cụ thể tại Nghị định 44/2019/NĐ-CP 

về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được hướng dẫn tại Thông tư 10/2019/TT-

BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức đóng các khoản lương hưu, 

trợ cấp hàng tháng và trợ cấp BHXH sẽ tăng thêm 7,19% so với mức đóng BHXH của tháng 6 năm 2019, 

áp dụng đối với 8 nhóm đối tượng, trong đó có viên chức và người lao động. Như vậy, mức lương hưu, 

trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 07 năm 2019 sẽ bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp 

tháng 06 năm 2019 nhân với 1,0719. 

 

Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp  

 

Vừa qua, Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có quy định một số mức lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm so với quy định trước đây và được áp dụng từ ngày 20 tháng 9 năm 2019. 

 

Đầu tiên phải kể đến là mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, theo biểu phí lệ phí quy định tại Thông tư 

215/2016/TT-BTC, gồm có: cấp mới, cấp lại, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 200.000 

đồng/lần; tương tự đối với các nội dung trên, được áp dụng với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp thì mức phí là 100.000 đồng/hồ sơ. Tuy nhiên, kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019, lệ phí 

cho việc đăng ký doanh nghiệp, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh chỉ còn duy nhất một mức 

thu là 50.000 đồng/lần. Bên cạnh đó, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm từ 300.000 

đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần và cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng 

chỉ còn 4.500.000 đồng/lần (tức giảm 500.000 đồng so với quy định trước đây). 

 

Quy định này góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm nhẹ gánh nặng chi phí cho doanh 

nghiệp trong vấn đề đăng ký doanh nghiệp, tạo động lực cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản 

xuất kinh doanh cũng như khuyến khích, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp và các hộ 

kinh doanh chuyển đổi lên loại hình doanh nghiệp. 

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật 

 

Theo thống kê, hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, 

và cũng chính vì lẽ đó, Chính phủ luôn tạo những cơ hội và ưu đãi cho loại hình doanh nghiệp này để 

                                            
2 Phước & Các Cộng Sự 
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giúp họ có đủ sự hiểu biết pháp lý nhất định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, có nhiều cơ hội tiếp cận chính sách pháp luật không phải chịu chi phí trong một mức giới hạn 

theo luật định. Một trong những chính sách phải kể đến đó là sự hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo Nghị 

định 55/2019/NĐ-CP. Theo đó, (i) các doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí nhưng không 

quá 03 triệu đồng/năm, (ii) các doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 

triệu đồng/năm; và (iii) các doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu 

đồng/năm. Như vậy kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2019, các doanh nghiệp nói trên sẽ được hưởng các mức 

ưu đãi về chi phí tư vấn, trong trường hợp nhận được sự hỗ trợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thanh 

toán chi phí tư vấn pháp luật vụ việc đã được hỗ trợ theo quy định pháp luật để được nhận thanh toán chi 

phí tư vấn pháp luật. 

 

Miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 

Cũng liên quan đến chủ trương phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian sắp tới, Bộ Tài chính 

đang lấy ý kiến góp ý từ các bộ ngành và địa phương cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

139/2016/NĐ-CP về chuyển đổi hộ kinh doanh. Theo Dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí môn bài 

đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 

năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu và các doanh nghiệp mới thành lập 

(bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh) từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm 

khởi sự kinh doanh. 

 

Với quy định này và nếu được thông qua, doanh nghiệp 

sẽ tiết kiệm được từ 300.000 đồng/năm đến 3.000.000 

đồng/năm và từ đó giúp cho các doanh nghiệp mới có thêm điều kiện tích luỹ nguồn vốn, giảm chi phí 

sản xuất trong giai đoạn đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của 

hàng hóa và dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận và đẩy mạnh các cơ hội, hoạt động đầu tư, đặc biệt là trong 

giai đoạn Việt Nam đang là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại tự do. 

 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có thể giảm nhẹ 

 

Một trong những nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước hiện nay phải kể đến là thuế thu nhập doanh 

nghiệp (“TTNDN”). Tùy thuộc mỗi loại hình doanh nghiệp mà Chính phủ có quy định cụ thể mức 

TTNDN phù hợp. Hiện nay, mức thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là 20%3. Gần đây, 

Bộ Tài chính đã ban hành một dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế TTNDN 4 nhằm hỗ trợ, phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, theo đó: mức thuế suất áp dụng với doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng 

doanh thu năm ≤ 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm ≤ 10 người là 15%, và 

17% là mức thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm ≤ 50 tỷ đồng và có số lao động 

tham gia BHXH bình quân năm ≤ 100 người. 

                                            
3 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC. 

4 Điều 2 Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. 



 

 

PHUOC & PARTNERS  27 

© 2 0 2 0  Phu oc  & Pa r tn ers ,  a  Vie tn am es e  i n t e rn a t i on a l  c on su l t i n g  f i rm.   

Al l  r i gh t s  r es er v ed  Ph u oc  & Pa r tn e rs  l og o  a r e  r eg i s t e r ed  t rad ema rk  o f  Ph u oc  & Pa r tn e r s  i n  Vie tn am  

 

Bên cạnh đó, tại Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất miễn TTNDN trong 02 năm liên tục kể từ khi có thu 

nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh 

doanh. Sau thời gian miễn thuế, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh thực 

hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng ưu đãi (thuế suất ưu đãi 

và miễn, giảm thuế) tương ứng theo quy định của pháp luật về TTNDN. Hết thời gian miễn thuế và thời 

gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất TTNDN tương ứng với loại hình 

doanh nghiệp theo quy định.  

 

Đối với các doanh nghiệp, nếu Dự thảo Nghị quyết được thông qua thì sẽ tạo điều kiện cho các hộ, cá 

nhân kinh doanh có khuynh hướng chuyển đổi lên thành mô hình doanh nghiệp với thuế suất TTNDN 

ưu đãi là 15%/17% và đặc biệt được miễn thuế trong 02 năm đầu hoạt động. Còn đối với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động thì việc giảm thuế suất này sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính khá lớn, 

từ đó tạo cơ hội cho họ mở rộng sản xuất kinh doanh, có thể thiết lập lại kế hoạch đầu tư hợp lý hơn, và 

đặc biệt là có thể nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong việc giảm giá 

thành, chi phí sản xuất, kinh doanh.  

 

Ưu đãi thuế quan từ Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  

 

Một trong những thành công của Việt Nam về hội nhập quốc tế trong thời gian vừa qua là ký kết các hiệp 

định thương mại tự do, nổi bật nhất mà phải kể đến là CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ 

ngày 14 tháng 01 năm 2019. Việc tham gia CPTPP đã đem lại một cơ hội mới cho các nhà nhập khẩu và 

các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào các nước trên thế giới, trong đó có nhiều mặt hàng 

nông, lâm, thủy sản là các mặt hàng chủ lực của Việt Nam. 

 

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp 
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định CPTPP và Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Ngay sau 

khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực hoặc từ sau 03 đến 05 năm, đa số các mặt hàng nông sản xuất khẩu của 

Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đồng thời, hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam được xuất khẩu 

sang các nước thành viên sẽ được hưởng mức thuế quan ưu đãi. 

 

Bên cạnh đó, việc giảm thuế sẽ diễn ra vào ngày 01 tháng 01 hàng năm (trừ Nhật Bản là quốc gia có năm 

tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 của năm và kết thúc cuối ngày 31 tháng 03 của năm tiếp theo), do 

Việt Nam và 5 trong số 6 quốc gia phê chuẩn ban đầu (bao gồm các nước: Australia, Canada, Nhật Bản, 

New Zealand và Singapore) đã cùng nhau lựa chọn tăng tốc lộ trình xóa bỏ thuế của mình đối với Việt 

Nam. Theo đó, thuế suất của Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia này trong năm 2019 sẽ 

được giảm đến mức thuế của đợt hai. Vì vậy, Việt Nam sẽ thực hiện đợt giảm thuế đợt 3 bắt đầu từ ngày 

01 tháng 01 năm 2020 sắp tới.  

 

Như vậy, với những thay đổi nhanh chóng của các quy định của pháp luật như đã nói ở trên, ít nhiều sẽ 

có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nói chung 

và các doanh nghiệp mới thành lập nói riêng cần nhanh chóng và kịp thời nắm bắt những thay đổi này để 

có những điều chỉnh hợp lý đối với hoạt động kinh doanh của mình để giảm thiểu những bất lợi cũng như 

nắm bắt và tận dụng các cơ hội từ những thay đổi pháp luật để đưa doanh nghiệp tiến nhanh hơn về phía 

trước. 
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PHẦN 2 – VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

STT TÊN VĂN BẢN 
NGÀY BAN 

HÀNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

CHÍNH PHỦ 

1 
Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 
30/12/2019 01/01/2020 

2 
Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 
27/12/2019 15/02/2020 

3 

Nghị định 97/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của 

Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong 

tố tụng hình sự 

23/12/2019 15/02/2020 

4 Nghị định 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất 19/12/2019 19/12/2019 

5 

Nghị định 95/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 

16/12/2019 10/02/2020 

6 
Nghị định 94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác  
13/12/2019 01/02/2020 

7 

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dữ trữ Nhà nước 

thuộc Bộ Tài chính  

25/12/2019 15/02/2020 

8 

Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành 

quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

19/12/2019 15/02/2020 

BỘ TƯ PHÁP 

1 

Thông tư 09/2019/TT-BTP Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng 

dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà 

nước 

10/12/2019 25/01/2020 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 
Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay 

thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
25/10/2019 01/01/2020 

2 

Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/6/2016 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

22/10/2019 06/12/2019 



 

 

PHUOC & PARTNERS  30 

© 2 0 2 0  Phu oc  & Pa r tn ers ,  a  Vie tn am es e  i n t e rn a t i on a l  c on su l t i n g  f i rm.   

Al l  r i gh t s  r es er v ed  Ph u oc  & Pa r tn e rs  l og o  a r e  r eg i s t e r ed  t rad ema rk  o f  Ph u oc  & Pa r tn e r s  i n  Vie tn am  

động vật thủy sản 

3 
Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT Quy định về thống kê ngành 

lâm nghiệp 
25/10/2019 01/01/2020 

BỘ TÀI CHÍNH 

1 
Thông tư 87/2019/TT-BTC Hướng dẫn thưc hiện xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước 
19/12/2019 01/02/2020 

2 

Thông tư 86/2019/TT-BTC Hướng dẫn xác định giá khởi điểm 

để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước 

đầu tư, quản lý 

03/12/2019 20/01/2020 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

1 

Thông tư 37/2019/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo 

hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

cho doanh nghiệp bảo hiểm 

31/12/2019 02/03/2020 

2 

Thông tư 33/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 

2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát 

hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong 

nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

31/12/2019 19/02/2020 

3 

Thông tư 34/2019/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối 

đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính 

vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

phi chính phủ 

31/12/2019 14/02/2020 

4 
Thông tư 36/2019/TT-NHNN Quy định quản lý và sử dụng 

Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 
31/12/2019 20/02/2020 

5 

Thông tư 32/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 

2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản 

của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

31/12/2019 14/02/2020 

6 
Thông tư 31/2019/TT-NHNN Quy định hệ thống tài khoản kế 

toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô 
30/12/2019 01/03/2020 

7 

Thông tư 29/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 

2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 

doanh vàng 

27/12/2019 12/02/2020 
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8 
Thông tư 30/2019/TT-NHNN Quy định về thực hiện dự trữ bắt 

buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
27/12/2019 01/03/2020 

9 

Thông tư 28/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về hoạt động thẻ ngân hàng 

25/12/2019 01/04/2020 

10 

Thông tư 27/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 

2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 

25/12/2019 01/01/2020 

11 

Thông tư 26/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ 

ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-

NHNN ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

23/12/2019 01/03/2020 

12 

Thông tư 25/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 

2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại 

diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác 

có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 

02/12/2019 17/01/2020 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 

Thông tư 55/2019/TT-BGTVT Quy định về danh mục giấy 

chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, 

tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam 

31/12/2019 01/03/2020 

2 
Thông tư 50/2019/TT-BGTVT Quy định xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” 
20/12/2019 15/02/2020 

3 

Thông tư 51/2019/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin 

duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải 

18/12/2019 14/02/2020 
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Lưu ý: Nội dung của bản tin này không cấu thành tư vấn pháp lý và cũng không phản ánh ý kiến của chúng tôi 

hoặc bất kỳ chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Mục đích của bản tin này là cung cấp thông tin chung, có thể 

đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hay được cập nhật tại thời điểm độc giả đọc bản tin này. Nội dung của tài liệu 

này không nhằm mục đích sử dụng thay thế cho các tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ thể nào. Vui lòng tìm sự tư vấn 

pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề pháp lý cụ thể nào mà bạn có thể có. Chúng 

tôi, Phước và Các Cộng Sự, từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc không 

được thực hiện bởi độc giả dựa trên bất kỳ hoặc tất cả nội dung của bản tin này. 
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