
 

 
 
 
 
 

 

 

Tóm Tắt 43 Điểm 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 Việt Nam thông 

qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. So với Bộ luật Lao động 

2012, Bộ luật Lao động 2019 có những điểm mới thuận lợi và bất lợi đáng chú ý cho doanh 

nghiệp mà sẽ được trình bày chi tiết bên dưới. Các doanh nghiệp nói chung và phòng nhân 

sự của doanh nghiệp nói riêng cần rà soát lại các quy chế nội bộ, nội quy lao động, thỏa 

ước lao động tập thể (nếu có), các thỏa thuận riêng biệt với người lao động và điều chỉnh 

nội dung các tài liệu nội bộ này để tận dụng các thuận lợi của Bộ luật Lao động 2019 và 

giảm thiểu các bất lợi của nó cũng như làm cho các tài liệu nội bộ này phù hợp với các quy 

định mới của Bộ luật Lao động 2019. 

 

1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

 

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 chỉ quy định các vấn đề có liên quan đến người 

lao động và người sử dụng lao động trong mối quan hệ lao động thông qua sự giao 

kết hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động 2019 đã quy định thêm trường hợp dù hai 

bên không duy trì mối quan hệ lao động nhưng mối quan hệ  đó vẫn được điều chỉnh 

bởi Bộ luật Lao động về một số tiêu chí lao động chẳng hạn như lương tối thiểu 

vùng, giờ làm thêm tối đa, an toàn vệ sinh lao động …2. Từ đó, đối tượng điều chỉnh 

của Bộ luật Lao động 2019 đã tăng thêm đến xấp xỉ 55 triệu người.  

                                                
1 Công ty luật Phuoc & Partners  
2 Điều 3.6 của Bộ luật Lao động 2019 
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Quy định mới này giải quyết được một số vấn đề quan trọng về lao động cũng như 

bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, hiện 

vẫn phải chờ các quy định từ Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện như thế 

nào trong thời gian sắp tới. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp nào đang thuê mướn 

người lao động bên ngoài dưới hình thức khoán việc không có giao kết hợp đồng 

lao động cần rà soát lại từ bây giờ các thỏa thuận giữa hai bên và các tiêu chí lao 

động có liên quan xem có tiêu chí lao động nào mà thỏa thuận giữa các bên không 

thỏa để điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu mới của pháp luật lao động.  

 

2. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định tổ chức đại diện cho tập thể người lao động tại cơ 

sở là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên trực 

tiếp đối với trường hợp người sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở3. 

 

Trong khi đó, bên cạnh ban chấp hành công đoàn cơ sở, Bộ luật Lao động 2019 còn 

bổ sung “tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp” cũng được xem là tổ chức 

đại diện cho tập thể người lao động tại cơ sở 4. Theo đó, công đoàn cấp trên trực 

tiếp sẽ không còn tự động là tổ chức đại diện cho tập thể người lao động tại doanh 

nghiệp nữa. 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 đây, Chính phủ Việt Nam 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 

                                                
3 Điều 3.4 của Bộ luật Lao động 2012 
4 Điều 3.3 của Bộ luật Lao động 2019 
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người lao động tại doanh nghiệp; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên 

kết của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

 

Tuy nhiên, quy định mới này đặt ra một số vấn đề đó là đối với những doanh nghiệp 

đã thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đang hoạt động, 

thì liệu các đoàn viên là có được quyền thôi không tham gia vào công đoàn cơ sở 

nữa để tham gia vào tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không và nếu câu 

trả lời là được thì kinh phí công đoàn và đoàn phí có còn quy định bắt buộc doanh 

nghiệp và người lao động phải đóng theo các mức như quy định hiện nay không? 

công đoàn cơ sở có bị chấm dứt hoạt động khi không còn thành viên nào tham gia 

không? hoặc trường hợp thứ hai là công đoàn cơ sở hiện có và tổ chức của người 

lao động mới sẽ tồn tại song song với nhau. Đối với trường hợp thứ hai này, nếu 

câu trả lời là được, vậy trong trường hợp giữa hai tổ chức đại diện cho người lao 

động 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 người lao động tại doanh nghiệp thì sẽ được giải quyết 

như thế nào, ai sẽ là cơ quan đứng ra giải quyết sự xung đột đó? Đây là một câu hỏi 

hóc búa dành cho các nhà làm luật và cần có hướng dẫn pháp lý cụ thể hơn từ Chính 

phủ Việt Nam để người lao động và người sử dụng lao động có hướng hành xử cho 

phù hợp.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Đối với các doanh nghiệp đã thành 

lập tổ chức công đoàn cơ sở thì có thể cân nhắc việc tổ chức thăm dò ý kiến  tập thể 

người lao động về việc họ có ý định tham gia tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp trong thời gian sắp tới không để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị kế hoạch 

hành động sớm. 

 

3. Học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp 

 

Bộ luật Lao động 2012 chưa phân biệt thế nào là học nghề và tập nghề để làm việc 

cho chủ doanh nghiệp cũng như chưa quy định về thời hạn tối thiểu và tối đa cho 

việc học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp giao kết hợp đồng 

lao động với người lao động. Điều này tạo ra một số bất lợi nhất định cho người lao 

động khi doanh nghiệp cố tình kéo dài thời hạn học nghề, tập nghề không cần thiết. 

Khi đó, vì chỉ giao kết hợp đồng học nghề, tập nghề mà chưa giao kết hợp đồng lao 
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động nên người lao động chưa có thể tham gia các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Do đó, người lao 

động sẽ không được hưởng các lợi ích từ việc tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc 

này. 

 

Nhận biết được sự bất lợi này của người lao động và cũng nhằm mục đích giảm bớt 

sự lạm dụng của doanh nghiệp khi chỉ muốn giao kết với người lao động thỏa thuận 

học nghề, tập nghề thay cho hợp đồng lao động để tránh né việc tham gia các loại 

bảo hiểm bắt buộc, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rõ là tập nghề, học nghề để 

làm việc cho doanh nghiệp là việc doanh nghiệp tuyển người lao động vào để hướng 

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

hạn tập nghề sẽ không quá 03 tháng5. Còn đối với thời hạn học nghề thì thời gian 

học nghề sẽ tuân theo các chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của 

Luật Giáo dục nghề nghiệp.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Nếu doanh nghiệp có người tập nghề 

và học nghề đang làm việc theo các thỏa thuận tập nghề và/hoặc thỏa thuận học 

nghề thì thời hạn tập nghề phải được xem xét và sửa đổi dưới hình thức phụ lục thỏa 

thuận tập nghề và/hoặc thỏa thuận tập nghề với thời hạn tối đa chỉ là 3 tháng và thời 

hạn học nghề sẽ phải xem xét phù hợp với các thời hạn theo Luật Giáo dục nghề 

nghiệp ở từng cấp độ học nghề. 

 

4. Hợp đồng lao động 

 

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”6.  

 

Sang đến Bộ luật Lao động 2019 về cơ bản thì 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 hợp đồng lao động thì vẫn được xem là hợp 

                                                
5 Điều 61.2 của Bộ luật Lao động 2019 
6 Điều 15 của Bộ luật Lao động 2012 
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đồng lao động và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động7. Quy định trên đã khẳng 

định việc xác định một hợp đồng có phải là hợp đồng lao động hay không sẽ phụ 

thuộc vào bản chất của hợp đồng chứ không phải là theo tên gọi của nó. Qua đó, đã 

giải quyết được tình trạng người sử dụng lao động cố tình lợi dụng Bộ luật Lao 

động 2012 không quy định về vấn đề này để giao kết hợp đồng với người lao động 

nhưng lại né tránh các quy định ràng buộc của Bộ luật Lao động thông qua việc 

giao kết với tên gọi khác, chẳng hạn như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán việc… 

Như vậy, việc bổ sung quy định này vào Bộ luật Lao động 2019 giúp mở rộng phạm 

vi áp dụng cũng như đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người lao động – với 

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

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng không cho phép người sử dụng lao động 

buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ8. 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 người lao động được quyền tự do lựa chọn việc làm nên hợp đồng lao động 

phải được giao kết dựa trên tinh thần tự nguyện, không mang tính cưỡng ép, bắt 

buộc từ phía nào và được xác lập dựa trên sự thỏa thuận của hai bên. Đi sâu hơn, sẽ 

thấy được lý do vì sao các nhà làm luật lại quy định như vậy, trong mối quan hệ lao 

động, người lao động bao giờ cũng ít nhiều phụ thuộc vào người sử dụng lao động 

đặc biệt là đối với vấn đề trả lương và khoản tiền lương này có ảnh hưởng trực tiếp 

đến khoản nợ phải trả. Như vậy, rất có thể xảy ra trường hợp người sử dụng lao 

động sẽ lợi dụng vào việc này để gây khó khăn trong việc trả nợ của người lao động, 

không đảm bảo được quyền lợi của người lao động trong cả hai mối quan hệ đó là 

quan hệ vay mượn và quan hệ lao động. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp nào có giao kết hợp 

đồng với người lao động bên ngoài thì cần thực hiện việc yêu cầu người lao động 

thành lập hộ kinh doanh cá thể hay công ty theo luật doanh nghiệp để có thể tiếp 

tục cung cấp dịch vụ một cách hợp pháp cho doanh nghiệp và xuất hóa đơn giá trị 

                                                
7 Điều 13 của Bộ luật Lao động 2019 
8 Điều 17.3 của Bộ luật Lao động 2019 
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gia tăng hay phải tính toán khoản chi phí thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm bắt 

buộc phát sinh nếu hai bên buộc phải giao kết hợp đồng lao động để người lao động 

đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và doanh nghiệp phải khấu trừ thuế thu nhập cá 

nhân theo thuế suất lũy tiến từng phần.    

 

5. Hình thức giao kết hợp đồng lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định hai hình thức của hợp đồng lao động đó là: (i) hợp 

đồng lao động bằng văn bản; và (ii) hợp đồng lao động có thể giao kết bằng lời nói 

đối với các công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng9. Để bắt kịp sự phát triển 

của xã hội khi phương tiện điện tử đã trở thành 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 và xác định mối 

quan hệ lao động mà không gặp trở ngại về 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 thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu (thông điệp dữ 

liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương 

tiện điện tử) theo quy định của Luật Giao dịch điện tử sẽ có giá trị như hợp đồng 

lao động bằng văn bản10. Hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ còn được áp dụng đối 

với loại hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng11. Bên cạnh đó, việc bổ sung 

hình thức giao kết này cũng là một cách luật hóa cho phù hợp với quy định có liên 

quan của Bộ luật Dân sự 2015 vì Bộ luật Dân sự 2015 đã công nhận giao dịch thông 

qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch 

bằng văn bản12. 

 

Trong khi Bộ luật Lao động 2012 quy định các hợp đồng lao động 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 hợp đồng lao động mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 

tháng, hợp đồng lao động với người lao động dưới 15 tuổi; và hợp đồng lao động 

với người lao động là người giúp việc gia đình phải được lập thành văn bản13. 

                                                
9 Điều 16 của Bộ luật Lao động 2012 
10 Điều 14.1 của Bộ luật Lao động 2019 
11 Điều 14.2 của Bộ luật Lao động 2019 
12 Điều 119.1 của Bộ luật Dân sự 2015 
13 Điều 16.2 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 14.2, Điều 145.1.a, Điều 162.1 của Bộ luật Lao động 2019 
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Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Với việc chấp nhận hình thức hợp 

đồng lao động bằng phương tiện điện tử, nhiều doanh nghiệp nên cân nhắc việc 

không cần duy trì bản gốc của hợp đồng lao động tại nơi làm việc trong một thời 

gian dài nữa mà có thể lưu trữ chúng bằng phương tiện điện tử trên Icloud, trang 

web tuyển dụng và/hoặc máy chủ của họ. Điều này sẽ giúp giảm thiểu chi phí hành 

chính (giấy và mực in, không gian lưu trữ, người phụ trách, v.v.). 

 

6. Loại hợp đồng lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định 03 loại hợp đồng lao động gồm: (i) hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn; (ii) hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn 

từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; và (iii) hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao 

động cho một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Do bản chất của hợp 

đồng theo mùa vụ là dành cho các công việc có tính chất tạm thời, không thường 

xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng, Bộ luật Lao động 2012 

không cho phép hai bên giao kết hợp đồng lao động 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 người lao 

động 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. Về thời gian làm việc theo hợp đồng thời 

vụ, Bộ luật Lao động 2012 không hạn chế số lần được ký kết hợp đồng thời vụ miễn 

là công việc có tính chất thời vụ. Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, Bộ 

luật Lao động 2012 quy định khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà 

người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp 

đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký 

kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 

đủ 12 tháng đến 36 tháng đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn và hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động cho một công 

việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động 

xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng14. Quy định về hạn chế giao kết hợp đồng 

lao động mùa vụ ít nhiều gây khó khăn cho doanh nghiệp vì pháp luật lao động chưa 

                                                
14 Điều 22 của Bộ luật Lao động 2012  



Trang 8 / 45 
 

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 các rủi ro về mặt pháp lý. Thêm vào đó, Bộ luật Lao động 2012 chưa quy 

định trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích của các bên được giải quyết như thế nào nên doanh nghiệp còn khá lúng túng 

khi áp dụng. 

 

Về các điểm này, Bộ luật Lao động 2019 đã loại bỏ hợp đồng lao động theo mùa vụ 

và hợp đồng lao động cho các công việc có thời hạn dưới 12 tháng vì cho rằng nếu 

duy trì hợp đồng lao động hai loại này thì người sử dụng lao động sẽ có khuynh 

hướng cố tình không chịu ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn với người lao 

động do không có sự hạn chế nào về số lần giao kết hợp đồng lao động theo mùa 

vụ và hợp đồng lao động cho các công việc có thời hạn dưới 12 tháng cũng như khó 

để người bên ngoài ví dụ như các cơ quan lao động địa phương có thể xác định liệu 

các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tế có tính chất mùa vụ hay không. 

Thay vào đó, hợp đồng lao động đã được rút gọn còn 2 loại đó là: (i) hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn; và (ii) hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời 

hạn không quá 36 tháng15. 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 cho thuê lại lao động từ các công ty bên ngoài. Bộ 

luật Lao động 2019 còn quy định thêm là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp 

đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian 

chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được 

thực hiện theo hợp đồng lao động đã giao kết16 trong khi đó theo Bộ luật Lao động 

2012 thì không rõ là khoảng thời gian từ lúc hợp đồng lao động cũ hết hạn cho đến 

khi hai bên giao kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai 

bên sẽ được thực hiện như thế nào.  

 

Thêm một điểm mới quan trọng nữa của Bộ luật Lao động 2019 mà Bộ luật Lao 

động 2012 chưa làm rõ đó là gián tiếp công nhận hợp đồng lao động đối với lao 

động người nước ngoài sẽ có thời hạn theo thời hạn của giấy phép lao động thay vì 

                                                
15 Điều 20.1 của Bộ luật Lao động 2019  
16 Điều 20.2.a của Bộ luật Lao động 2019 



Trang 9 / 45 
 

có thể bị diễn giải thoáng là không xác định thời hạn sau khi đã ký 2 lần hợp đồng 

xác định thời hạn cũng như cho phép người sử dụng lao động được ký hơn 02 lần 

hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với lao động người nước ngoài17. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Nếu doanh nghiệp nào đang duy trì 

các loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hay hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 

tháng dành cho một số người lao động nào đó thì nên bắt đầu chuẩn bị dần để chuyển 

người lao động sang giao kết hợp đồng lao động có xác định thời hạn đến 36 tháng. 

Mặc dù chi phí có liên quan đến các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá 

nhân sẽ không thay đổi trong cả hai hình thức hợp đồng lao động nhưng do người 

sử dụng lao động không còn được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp 

đồng nữa mà phải giao kết hợp đồng lao động mới khi hợp đồng lao động hết hạn 

nên việc quyết định thời gian làm việc bao lâu từ 1 ngày đến 36 tháng sẽ rất quan 

trọng và tùy thuộc nhiều vào sự đánh giá của người sử dụng lao động về năng lực 

và thành tích làm việc của người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng lao 

động theo mùa vụ hay hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.  

 

7. Phụ lục hợp đồng lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một 

số điều khoản của hợp đồng lao động hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 

và là một bộ phận của hợp đồng lao động mà sẽ có hiệu lực tương tự như hợp đồng 

lao động18. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số 

điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao 

động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động. Khi phụ lục hợp đồng lao 

động được dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 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 hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động, Nghị định 

05/2015/NĐ-CP còn quy định chặt chẽ hơn bằng việc chỉ cho phép sửa đổi một lần 

bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động 

đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động 

                                                
17 Điều 151.2 của Bộ luật Lao động 2019 
18 Điều 24 của Bộ luật Lao động 2012 
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cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định 

của pháp luật19.    

 

Về điểm này, Bộ luật Lao động 2019 vẫn giữ nguyên các quy định nói trên từ Bộ 

luật Lao động 2012, nhưng thay đổi toàn bộ quy định về sửa đổi thời hạn hợp đồng 

lao động đã được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó, Bộ luật Lao 

động 2019 không còn cho phép các bên sử dụng phụ lục hợp đồng lao động để sửa 

đổi thời hạn của hợp đồng lao động nữa20. Việc thay đổi này có thể gây nhiều khó 

khăn cho doanh nghiệp khi phải tuân thủ việc chỉ được ký hợp đồng lao động xác 

định thời hạn tối đa 02 lần với người lao động mà không được sử dụng phụ lục hợp 

đồng lao động để thay đổi thời hạn của hợp đồng lao động. 

  

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu 

lực, công tác đánh giá năng lực làm việc của người lao động trong doanh nghiệp 

dành cho cấp quản lý và phòng nhân sự sẽ nặng nề và mất thời gian hơn vì nếu sơ 

ý đánh giá sai người lao động thì sẽ có nguy cơ hoặc là bị mất người tài hay phải 

giữ lại quá lâu những người lao động mà không đáp ứng được những đòi hỏi khắc 

khe của công việc. Do đó, doanh nghiệp phải lo kiện toàn hay xây dựng mới: (i) các 

bảng mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp; và (ii) 

các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc (KPI) chi tiết và cụ 

thể để giúp cấp quản lý ra các quyết định nhân sự đúng đắn và phù hợp với thực 

tiễn.   

 

8. Thử việc 

 

Từ khi Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực cho đến nay, một trong số những vấn đề 

gây tranh cãi là liệu rằng thỏa thuận thử việc có thể được quy định luôn trong hợp 

đồng lao động mà sẽ được hai bên ký khi người lao động bắt đầu làm việc cho doanh 

nghiệp không? Nếu được, một câu hỏi khác lại được đặt ra là khi có tranh chấp lao 

động phát sinh trong thời gian thử việc thì sẽ được giải quyết theo chế định thử việc 

hay chế định về hợp đồng lao động? Theo quan điểm bảo vệ người lao động thì cho 

                                                
19 Điều 5 của Nghị định 05/2015/ND-CP 
20 Điều 22 của Bộ luật Lao động 2019 
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rằng vì người lao động là bên yếu thế trong mối quan hệ lao động, tranh chấp sẽ 

phải được giải quyết theo chế định về hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động 2012 

vì hai bên trong thực tế đã giao kết hợp đồng lao động, đã đóng các loại bảo hiểm 

bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng 

phần từ ngày đầu tiên làm việc. Ngược lại, quan điểm bảo vệ người sử dụng lao 

động thì lại cho rằng các tranh chấp này cần được giải quyết theo chế định thử việc 

của Bộ luật Lao động 2012 vì hai bên vẫn còn trong giai đoạn thử việc. 

  

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 và được ghi thẳng vào hợp đồng lao 

động hoặc bằng một hợp đồng thử việc riêng. Trong trường hợp việc thử việc đạt 

yêu cầu thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã 

giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc được ghi trong hợp đồng lao động 

hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp hai bên mới chỉ giao kết 

hợp đồng thử việc.  

 

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

luật Lao động 2019 còn bổ sung một trường hợp nữa mà thời gian thử việc được 

kéo dài đến không quá 180 ngày là đối với công việc của những người quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn 

Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ví dụ như chủ doanh 

nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ 

tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc..., 

và các cá nhân khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của doanh nghiệp. 

Trong trường hợp việc thử việc không đạt yêu cầu của người sử dụng lao động thì 

người sử dụng lao động được quyền chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc 

hợp đồng thử việc. Trong thời gian thử việc, mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ hợp đồng 

thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải 

bồi thường21. 

 

Hiện nay, các doanh nghiệp thường đưa nội dung thử việc vào trong nội dung của 

hợp đồng lao động để giảm thiểu công việc cho phòng nhân sự do phải chuẩn bị và 

                                                
21 Điều 24, 25 và 27 của Bộ luật Lao động 2019 
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quản lý hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động riêng. Tuy nhiên, khi việc làm thử 

không đạt yêu cầu thì sẽ có rủi ro pháp lý cho người sử dụng lao động là không có 

đủ cơ sở pháp lý để người sử dụng lao động chấm dứt mối quan hệ lao động vì bị 

ràng buộc nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động 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 được tình hình khó khăn tại doanh nghiệp và đã luật hóa 

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

khi tham gia tạo dựng mối quan hệ lao động. 

   

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Nếu xét thấy việc duy trì việc quản 

lý hợp đồng thử việc hay thư mời làm việc (offer letter) riêng với hợp đồng lao động 

sẽ làm mất nhiều thời gian, công sức của phòng nhân sự và chi phí cho doanh nghiệp 

thì doanh nghiệp có thể cân nhắc đưa điều khoản thử việc vào trong hợp đồng lao 

động mà không sợ là doanh nghiệp không thể chấm dứt việc thử việc đối với người 

lao động khi việc làm thử không đạt yêu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đối 

với những vị trí công việc của những người quản lý doanh nghiệp thì sẽ điều chỉnh 

tăng thời gian thử việc của các vị trí này lên tối đa đến 180 ngày trước khi doanh 

nghiệp quyết định có giao kết hợp đồng lao động với họ hay không.  

 

9. Giấy phép lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm 

và khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày22 

thì nếu có yêu cầu sẽ được cấp lại với thời hạn tối đa cũng là 02 năm 23. Hiện tại, 

Bộ luật Lao động 2012 chỉ quy định chế định “cấp lại” giấy phép lao động nhưng 

không quy định rõ là có được quyền xin gia hạn nhiều lần hay không. Về điểm này, 

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 năm24.  

 

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 

                                                
22 Điều 15.1 của Nghị định 11/2016/ND-CP 
23 Điều 173 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 16 của Nghị định 11/2016/ND-CP 
24 Điều 155 của Bộ luật Lao động 2019 
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hiện hành hay không? Trong những trường hợp nào thì được làm thủ tục gia hạn, 

trong trường hợp nào thì phải làm thủ tục cấp lại mới, câu trả lời chỉ có thể được 

làm sáng tỏ khi Chính phủ có Nghị định hướng dẫn quy định chi tiết về vấn đề này. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp nào hiện có thuê mướn 

người lao động nước ngoài thì cần lưu ý là vẫn có khả năng là Bộ luật Lao động 

2019 sẽ được hướng dẫn qua Nghị định của Chính phủ theo hướng chỉ cho phép 1 

lần gia hạn duy nhất là 2 năm và như vậy tổng thời hạn của giấy phép lao động tối 

đa chỉ là 4 năm (bao gồm 1 lần xin giấy phép lao động lần đầu và 1 lần gia hạn) thì 

doanh nghiệp buộc phải tìm người lao động nước ngoài khác để thay thế hay phải 

có kế hoạch đào tạo bài bản người lao động Việt Nam từ bây giờ để thay thế vị trí 

của người nước ngoài đó.  

 

10. Chấm dứt hợp đồng lao động 

 

Ngoài 10 trường hợp mà hợp đồng lao động sẽ tự động bị chấm dứt theo Bộ luật 

Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 còn quy định thêm 4 trường hợp như 

sau25: 

 

(i) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan quản lý Nhà nước 

về đăng ký kinh doanh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, 

không có người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại 

diện theo pháp luật; 

 

(ii) Người lao động 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;  

 

(iii) Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam; và 

 

(iv) Trường hợp thỏa thuận thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà việc làm 

thử không đạt yêu cầu hoặc mỗi bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc. 

                                                
25 Điều 34 của Bộ luật Lao động 2019 
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Lưu ý là nếu như người lao động bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì 

không thuộc trường hợp tự động chấm dứt hợp đồng lao động26. 

 

Với các quy định mới này, Bộ luật Lao động 2019 đã làm sáng tỏ một số điểm còn 

chưa rõ của Bộ luật Lao động 2012 đó là có trường hợp người lao động nước ngoài 

vào Việt Nam làm việc đã vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng lại không phải trong 

giờ làm việc và cũng không phải tại nơi làm việc nếu bị trục xuất thì hợp đồng lao 

động của họ có tự động bị chấm dứt hay không. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp 

một số người lao động nước ngoài đã làm việc nhiều năm tại Việt Nam cho một 

người sử dụng lao động duy nhất và hai bên đã ký nhiều hơn 2 lần các hợp đồng lao 

động xác định thời hạn đã từ chối không chịu nghỉ việc theo yêu cầu của người sử 

dụng lao động khi giấy phép lao động của họ hết hạn nhưng người sử dụng lao động 

không chịu làm hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động với lý do người lao động nêu 

ra là hợp đồng lao động thứ 3 mà họ giao kết đã đương nhiên trở thành hợp đồng 

lao động không xác định thời hạn dù  hợp đồng lao động có quy định như vậy hay 

không và người sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho 

họ. Chỉ khi nào họ không thể cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật Việt 

Nam hoặc theo các quy định có liên quan của Việt Nam tại thời điểm đó có thay đổi 

theo hướng không cho phép người sử dụng lao động thuê người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam nữa thì hợp đồng lao động của họ mới bị chấm dứt. Thêm 

vào đó, quy định mới này cũng làm sáng tỏ một vấn đề đang gây tranh cãi là nếu 

người sử dụng lao động và người lao động giao kết ngay hợp đồng lao động mà bao 

gồm điều khoản thử việc vào ngày đầu tiên người lao động làm việc thì người sử 

dụng lao động có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động đó trong thời gian thử 

việc của người lao động khi công việc làm thử không đạt yêu cầu không.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp nào có thuê mướn 

người lao động nước ngoài cần lưu ý về 2 điểm thuận lợi ở trên của Bộ luật lao động 

2019 để có thể linh động hơn trong việc thuê mướn người lao động nước ngoài. Bên 

cạnh đó, doanh nghiệp nào đang duy trì hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động 

riêng thì có thể cân nhắc gom hai hợp đồng này lại thành một dưới tên gọi hợp đồng 

                                                
26 Điều 34.4 của Bộ luật Lao động 2019 
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lao động để dễ quản lý, giảm thiểu công việc của bộ phận hành chính, nhân sự của 

doanh nghiệp.   

 

11. Hợp đồng lao động vô hiệu 

 

Bộ luật Lao động 2019 cơ bản vẫn giữ nguyên các trường hợp mà hợp đồng lao 

động bị vô hiệu của Bộ luật Lao động 2012 và bổ sung thêm trường hợp là đồng lao 

động vô hiệu toàn bộ khi vi phạm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp 

tác và trung thực27. 

 

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 hợp đồng lao động vô hiệu nữa.  

 

Bộ luật Lao động 2019 cũng bãi bỏ 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 hiệu28. 

 

Về thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, Bộ luật Lao động 2019 thu 

hẹp phạm vi thẩm quyền này chỉ còn là Tòa án thay vì có Thanh tra lao động như 

Bộ luật Lao động 201229. Việc quy định như vậy 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 và 

các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 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. 

 

                                                
27 Điều 49.1.b của Bộ luật Lao động 2019 
28 Điều 50 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 49 Bộ luật Lao động 2019 
29 Điều 51 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 50 Bộ luật Lao động 2019 
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Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi này của Bộ Luật lao động 2019 để áp dụng khi cần xem 

xét và xác định một hợp đồng lao động nào đó có bị vô hiệu hay không.  

 

12. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 

 

Phát sinh từ thực tiễn áp dụng pháp luật lao động cho thấy người lao động có thể 

quyết định nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì mà họ muốn và việc yêu cầu người lao động 

phải bồi thường cho người sử dụng lao động vì hành vi đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động mà không có lý do chính đáng là không khả thi cho nên các quy định 

của Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc người lao động chỉ được quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động theo một trong các lý do luật định đã không 

còn mang tính thực tiễn nữa30. Do đó, việc đưa ra lý do chấm dứt hợp đồng lao động 

không còn là điều bắt buộc khi người lao động quyết định đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động có xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 

miễn là người lao động phải đảm bảo quy định về thời gian báo trước tương tự như 

quy định của Bộ luật Lao động 201231. Điều này được đặt ra nhằm đảm bảo quyền 

được lựa chọn việc làm tốt hơn cho người lao động.  

 

Thêm vào đó, cũng theo Bộ luật Lao động 2019, ngoài các trường hợp được Bộ luật 

Lao động 2012 quy định mà người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động, một số trường hợp được làm rõ nghĩa hơn cũng như bỏ bớt trường 

hợp người lao động được bầu vào nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc 

được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước. Ngoài ra, các trường hợp mà 

người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không 

cần báo trước còn bao gồm các trường hợp sau32: 

 

(i) Không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp 

chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; 

 

                                                
30 Điều 37 của Bộ luật Lao động 2012  
31 Điều 35 của Bộ luật Lao động 2019 
32 Điều 35.2 của Bộ luật Lao động 2019 
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(ii) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường 

hợp lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện 

pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn; 

 

(iii) Bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành 

vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; 

 

(iv) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;  

 

(v) Đủ tuổi nghỉ hưu; hoặc 

 

(vi) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực này làm ảnh 

hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi bất lợi cho người sử dụng lao động này của Bộ Luật lao 

động 2019 để áp dụng khi xem xét và xác định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của người lao động trong một tình huống cụ thể nào đó là có đúng quy 

định của pháp luật không.  

 

13. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động 

 

Thực tiễn trong những năm vừa qua, đã có nhiều trường hợp người lao động 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 nào phù hợp để giải quyết tình huống này. Có doanh nghiệp thì ban hành 

quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng cũng có doanh nghiệp 

lại tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật lao động dưới hình thức sa thải. Nhiều doanh 

nghiệp không muốn tiến hành xử lý vi phạm kỷ luật vì thủ tục nhiều bước, thời gian 

kéo dài, phải có sự tham gia của ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo 

cho cơ quan lao động địa phương. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động thì lại lo lắng là quyết định của doanh nghiệp có đúng với 

quy định của pháp luật lao động không và quan điểm của các cơ quan Nhà nước 
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giải quyết tranh chấp có bảo vệ doanh nghiệp trong những tình huống như vậy 

không. 

 

So với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung một số trường 

hợp mà người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động bao gồm33: 

 

(i) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu; 

 

(ii) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm 

việc liên tục trở lên; và 

 

(iii) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết hợp đồng 

lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. 

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng bổ sung yêu cầu về thời hạn báo trước mà 

người sử dụng lao động phải thực hiện đối với hai trường hợp sau34: 

 

(i) Đối với một số ngành nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước theo 

quy định của Chính phủ; và 

 

(ii) Đối với trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính 

đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên và trường hợp người lao động 

không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động, người sử dụng lao động không cần báo trước trước khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động35. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi thuận lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ 

Luật Lao động 2019 để áp dụng khi xem xét việc doanh nghiệp đơn phương chấm 

                                                
33 Điều 36.1 của Bộ luật Lao động 2019 
34 Điều 36.2 của Bộ luật Lao động 2019 
35 Điều 36.3 của Bộ luật Lao động 2019 
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dứt hợp đồng lao động với người lao động trong một tình huống cụ thể nào đó là có 

đúng quy định của pháp luật không.  

 

14. Được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với người lao động cao tuổi 

 

Theo Bộ luật Lao động 2012, đối với người lao động cao tuổi (là người đã đến tuổi 

nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội) thì hai bên hoặc là 

sẽ kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới36. Tuy 

nhiên, Bộ luật Lao động 2012 lại không nói rõ là thời hạn của hợp đồng lao động 

mới sẽ có mức thời gian tối thiểu và tối đa là bao nhiêu và có được gia hạn không 

và nếu được gia hạn thì số lần gia hạn là bao nhiêu. Trong thực tế áp dụng, vì người 

lao động cao tuổi thường không có sức khỏe tốt như người lao động trẻ cũng như 

theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động phải quan tâm 

chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi cho nên người sử dụng lao động 

nào muốn tiếp tục sử dụng người lao động cao tuổi thì thường yêu cầu họ đi khám 

sức khỏe định kỳ hàng năm và nếu ý kiến của bác sĩ có thẩm quyền là người lao 

động cao tuổi có đủ sức khỏe làm việc thì người sử dụng lao động mới giao kết hợp 

đồng lao động 12 tháng (vì theo quy định thì giấy khám sức khỏe sẽ chỉ có giá trị 

trong vòng 12 tháng kể từ ngày có ý kiến của bác sĩ) và tiếp tục gia hạn khi người 

lao động cao tuổi mong muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động và có thể nộp cho 

người sử dụng lao động giấy xác nhận đủ sức khỏe làm việc của bác sĩ có thẩm 

quyền.  

 

Về điểm này, Bộ luật Lao động 2019 đã cho phép người sử dụng lao động được 

thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao 

động cao tuổi37.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi này của Bộ luật Lao động 2019 để áp dụng khi xem xét 

việc gia hạn hay giao kết hợp đồng lao động mới với người lao động cao tuổi.  

 

                                                
36 Điều 167 của Bộ luật Lao động 2012 
37 Điều 149 của Bộ luật Lao động 2019 
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15. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật và phải nhận người lao động trở lại làm việc 

 

Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 

với người lao động và nếu bị buộc phải nhận người lao động trở lại làm việc, người 

lao động sẽ phải hoàn trả lại cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi 

việc hay trợ cấp mất việc làm nếu họ đã nhận của người sử dụng lao động khi chấm 

dứt hợp đồng lao động 38. Quy định này của Bộ luật Lao động 2019 là hoàn toàn 

mới vì Bộ luật Lao động 2012 không đề cập đến vấn đề này cho nên trong thực tế 

có nhiều người lao động đã không chịu hoàn trả lại số tiền đã nhận từ người sử dụng 

lao động. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi thuận lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ 

luật Lao động 2019 để áp dụng khi xảy ra trường hợp buộc phải nhận người lao 

động bị doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật trở 

lại làm việc.  

 

16. Phương án sử dụng lao động 

 

Khi cho nhiều người lao động 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 người sử 

dụng lao động phải xây dựng phương án lao động và chỉ được cho người lao động 

thôi việc sau khi đã lấy ý kiến của tổ chức đại diện cho tập thể người lao động và 

thông báo trước cho cơ quan lao động có thẩm quyền ít nhất 30 ngày, Bộ luật Lao 

động 2012 không làm rõ là người sử dụng lao động có phải công khai phương án 

sử dụng lao động cho người lao động biết trước khi nộp kế hoạch sử dụng lao động 

cho cơ quan lao động có thẩm quyền hay không39. 

 

                                                
38 Điều 41.1 của Bộ luật Lao động 2019 
39 Điều 44, 45 và 46.2 của Bộ luật Lao động 2012 



Trang 21 / 45 
 

Về điểm này, Bộ luật Lao động 2019 quy định rằng sau khi trao đổi ý kiến với tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở về phương án sử dụng lao động, người sử 

dụng lao động phải thông báo công khai cho người lao động biết về phương án sử 

dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phương án sử dụng lao động được 

thông qua40. Quy định này có thể gây khó khăn cho người sử dụng lao động vì 

phương án sử dụng lao động phải bao gồm các thông tin có liên quan đến gói thanh 

toán và nguồn tài chính để thanh lý hợp đồng lao động với người lao động. Rõ ràng, 

tình hình tài chính và phân bổ tài chính của doanh nghiệp cho từng năm sẽ không 

giống nhau và phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nữa. Do đó, ngân sách được 

dành cho việc thanh toán chế độ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao 

động cho từng năm sẽ khác nhau nếu việc thay đổi cơ cấu, thay đổi công nghệ, hoặc 

vì lý do kinh kế xảy ra liên tiếp từ năm này sang năm kia. Tuy nhiên, người lao 

động thường có khuynh hướng 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 người 

lao động biết được gói thanh toán của mình không bằng gói thanh toán đã trả cho 

những người lao động của những năm trước, người lao động có thể gây khó khăn 

cho doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản phải trả khi chấm dứt hợp đồng 

lao động. Việc phải thông báo công khai cũng có thể gây bất lợi cho ngưởi sử dụng 

lao động khi những thông tin về gói thanh toán của từng người lao động phải là như 

nhau để tạo sự bình đẳng và nhất quán giữa những người lao động chịu ảnh hưởng 

trong khi đối với một vài người lao động cá biệt, có vị trí quan trọng mà có thể gây 

khó khăn cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp muốn tăng gói thanh toán để khuyến 

khích họ đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động trong ôn hòa.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Nếu doanh nghiệp nào dự kiến sẽ có 

kế hoạch tái cấu trúc nhân sự trong năm 2021 thì cần lưu ý đến điểm thay đổi quan 

trọng này. Để giảm thiểu việc các thông tin có liên quan đến các gói hỗ trợ và chi 

trả cho những người bị cho thôi việc bị tiết lộ ra ngoài có thể làm cho người lao 

động so sánh thiệt hơn dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện không đáng có. Doanh nghiệp 

có thể chỉ nên đưa ra về mặt nguyên tắc cách tính các khoản mà doanh nghiệp sẽ 

thanh toán cho người lao động trong kế hoạch sử dụng lao động thay vì liệt kê chi 

tiết công thức tính, số tiền cụ thể cho từng người lao động.  

                                                
40 Điều 44 của Bộ luật Lao động 2019 
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17. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 

 

Trước đây, Bộ luật Lao động 2012 không quy định hình thức của thông báo chấm 

dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động nên mỗi doanh nghiệp đã làm 

theo mỗi kiểu tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động 

theo Bộ luật Lao động 2012 sẽ là thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấm dứt 

hoạt động hay tại thời điểm cơ quan cấp phép địa phương đồng ý cho doanh nghiệp 

chấm dứt hoạt động.  

 

Về hai điểm này, Bộ luật Lao động 2019 quy định việc thông báo chấm dứt hợp 

đồng lao động phải được lập bằng văn bản, trừ những trường hợp theo luật không 

cần có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Bộ luật 

Lao động 2019 còn quy định thêm trường hợp người sử dụng lao động mà không 

phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động được 

tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp người sử 

dụng lao động 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 hợp đồng lao động tính từ ngày ra 

thông báo41. Tuy nhiên, quy định mới này chưa giải quyết được thực tiễn còn đang 

tranh cãi là trong trường hợp giải thể, doanh nghiệp có cần thông báo trước 30 ngày 

đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc 45 ngày đối với hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn về việc chấm dứt hợp đồng lao động hay không? 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ luật Lao 

động 2019 để áp dụng khi hợp đồng lao động với người lao động chấm dứt.  

 

18. Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động 

 

                                                
41 Điều 45.1 của Bộ luật Lao động 2019 
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Bộ luật Lao động 2019 quy định khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng 

lao động và người lao động 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 hợp đồng lao động, thay vì 07 ngày làm việc như theo quy định của Bộ luật Lao 

động 2012, trừ các trường hợp đặc biệt sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày từ 

ngày chấm dứt hợp đồng lao động42. Điều này giúp cho nhiều doanh nghiệp có thêm 

thời gian để người lao động bàn giao công việc và thực hiện đầy đủ các bước thủ 

tục thanh toán theo quy định nội bộ của từng doanh nghiệp.  

 

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 

của các giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động theo 

như quy định của Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động còn có nghĩa vụ 

cung cấp bản sao các tài liệu có liên quan đến quá trình làm việc của người lao động 

nếu người lao động có yêu cầu và chịu chi phí sao, gửi tài liệu43. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi bất lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ luật 

Lao động 2019 để áp dụng khi hợp đồng lao động với người lao động chấm dứt.  

 

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

 

Thay vì doanh nghiệp phải tổ chức đối thoại định kỳ 03 tháng/lần theo như Bộ luật 

Lao động 2012 thì Bộ luật Lao động 2019 đã nâng thời gian tổ chức đối thoại định 

kỳ tại nơi làm việc lên 1 năm/lần vì trong thực tế ở một số doanh nghiệp sản xuất, 

việc tổ chức đối thoại theo quý như vậy sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản 

xuất theo ca kíp, đặc biệt là vào các mùa cao điểm sản xuất hàng xuất khẩu; đồng 

thời, bổ sung một số trường hợp mà người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại 

như vì lý do kinh tế mà làm cho nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, 

phải thôi việc; khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động...44 

 

                                                
42 Điều 47.2 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 48.1 của Bộ luật Lao động 2019 
43 Điều 47.3 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 48.3 của Bộ luật Lao động 2019 
44 Điều 63.2 của Bộ luật Lao động 2019 
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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 theo Bộ luật Lao động 2019 đã mở rộng phạm 

vi này bằng quy định “nội dung mà một hoặc các bên quan tâm”. Như vậy, chỉ cần 

một bên có yêu cầu thì yêu cầu đó đã có thể trở thành nội dung để đưa vào chương 

trình thảo luận tại buổi đối thoại.45 Như vậy, có thể thấy Bộ luật Lao động 2019 đã 

đa dạng hơn các hình thức tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng 

lao động nhằm thuận tiện hơn cho các bên. 

 

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 

người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận các thỏa thuận có lợi hơn ngoài thỏa ước 

lao động tập thể của doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể ngành46. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi bất lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ luật 

Lao động 2019 để áp dụng khi có sự việc xảy ra.  

 

20. Tiền lương  

 

Về chế định tiền lương, Bộ luật Lao động 2019 có một số điểm mới so với Bộ luật 

Lao động 2012 như sau: 

 

- Người sử dụng lao động được trả lương cho lao động là người nước ngoài tại 

Việt Nam bằng ngoại tệ. Đây là nội dung không mới vì đã được ghi nhận trong 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP và được luật hóa về quy định này47; 

 

- Để cho minh bạch về tính toán tiền lương, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao 

động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, 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)48;  

                                                
45 Điều 64 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 64 của Bộ luật Lao động 2019 
46 Điều 75 của Bộ luật Lao động 2019 
47 Điều 95.2 của Bộ luật Lao động 2019 
48 Điều 95.3 của Bộ luật Lao động 2019 
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- Trường hợp người lao động được trả lương qua tài khoản cá nhân được mở tại 

ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí có liên quan đến việc 

mở tài khoản và chuyển tiền lương. Bộ luật Lao động 2012 chỉ quy định hai bên 

tự thỏa thuận, dẫn đến việc mỗi doanh nghiệp có cách xử lý riêng, không nhất 

quán49;  

 

- Nếu không thể nhận lương trực tiếp ví dụ như bị tai nạn, ốm đau thì người sử 

dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp 

pháp; và50 

 

- Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết 

chi tiêu lương của người lao động thông qua các hình thức như mua hàng hóa, 

sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động51. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Bộ phận nhân sự của doanh nghiệp 

sẽ vất vả hơn trước nhiều khi mà hàng tháng phải làm thêm bảng kê lương gửi cho 

từng người lao động dù người lao động có yêu cầu hay không. Bên cạnh đó, doanh 

nghiệp còn phải chịu thêm phí mở và duy trì tài khoản ngân hàng của người lao 

động. Người sử dụng lao động có thể mở tài khoản ngân hàng của người lao động 

tại cùng ngân hàng với doanh nghiệp để giảm phí ngân hàng.    

 

21. Nhà nước Việt Nam không còn can thiệp trực tiếp vào vấn đề tiền lương 

 

Theo Bộ luật Lao động 201252, doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng 

lương và định mức lao động theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định (ví dụ như 

thang lương, bảng lương phải có số bậc, chênh lệch giữa hai bậc liền kề thấp nhất 

bằng 5%) và phải gửi thang lương, bảng lương và định mức lao động đến cơ quan 

nhà nước về lao động cấp huyện. Trường hợp cơ quan nhà nước về lao động cấp 

                                                
49 Điều 96.2 của Bộ luật Lao động 2019 
50 Điều 94.1 của Bộ luật Lao động 2019 
51 Điều 94.2 của Bộ luật Lao động 2019 
52 Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương 



Trang 26 / 45 
 

huyện phát hiện thang lương, bảng lương và định mức lao động vi phạm các nguyên 

tắc tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo 

đúng quy định53.  

 

Trong khi đó, theo Bộ luật Lao động 2019 thì doanh nghiệp được quyền 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. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi thuận lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ 

luật Lao động 2019 để không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan lao 

động địa phương nữa.  

 

22. Thưởng không chỉ bằng tiền 

 

Trong khi Bộ luật Lao động 2012 quy định về khái niệm “Tiền thưởng” thì Bộ luật 

Lao động 2019 lại quy định về khái niệm “Thưởng” thay vì “Tiền thưởng”54. Như 

vậy sẽ có thể hiểu là ngoài thưởng bằng tiền thì người lao động cũng có thể được 

người sử dụng lao động thưởng bằng các hình thức khác ví dụ 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 người 

lao động.  

 

Tuy nhiên, khi thưởng bằng các hình thức khác thì doanh nghiệp cần lưu ý xem các 

khoản thưởng đó có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không để báo cho người lao 

động biết cũng như các khoản chi thưởng đó có được xem là chi phí được trừ của 

doanh nghiệp hay không và doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho 

các khoản thường không phải bằng tiền hay không.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp nào có chính sách 

thưởng cho người lao động được quy định trong hợp đồng lao động, quy chế thưởng, 

                                                
53 Quyết định 636 QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
54 Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 104 của Bộ luật Lao động 2019 
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thỏa ước lao động tập thể (nếu có) thì nên cân nhắc thay đổi để phù hợp với quy 

định mới. Tuy nhiên, khi ban hành quy định mới về các khoản thưởng mà không 

phải bằng tiền thì cần lưu ý xem các các khoản thưởng này có chịu thuế thu nhập 

cá nhân không và chi phí các khoản thưởng này có được xem là chi phí được trừ 

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

 

23. Trả lương ngừng việc 

 

Trong trường hợp vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao 

động 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 tiền 

lương ngừng việc sẽ do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nhưng 

không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Việc này dẫn đến tình huống là 

người sử dụng lao động chỉ trả tiền lương ngừng việc cho người lao động bằng đúng 

với mức lương tối thiểu vùng hay cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng đối với 

những người lao động nào đã qua học nghề, có trình độ chuyên môn mà thôi55. Bên 

cạnh đó, cũng có tình huống đó là khi người sử dụng lao động gặp rất nhiều khó 

khăn do các trường hợp bất khả kháng ví dụ như đại dịch toàn cầu của Virus Corona 

hiện nay nhưng khi buộc phải cho người lao động ngừng việc thì người sử dụng lao 

động vẫn phải trả lương ngừng việc cho người lao động dù người lao động có muốn 

nhận hay không. 

 

Đến Bộ luật Lao động 2019, quy định về tiền lương ngừng việc vẫn dựa trên sự thỏa 

thuận giữa hai bên nhưng yêu cầu tiền lương ngừng việc chỉ phải đảm bảo không 

thấp hơn mức lương tối thiểu vùng chỉ áp dụng trong 14 ngày ngừng việc đầu tiên 

mà thôi, sau thời gian này thì mức lương có thể cao hơn hay thấp hơn hay thậm chí 

là không có sẽ do hai bên thỏa thuận56. 

 

                                                
55 Điều 98 của Bộ luật Lao động 2012 
56 Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019 
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Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến thay đổi này của Bộ luật Lao động 2019 để áp dụng khi buộc phải 

trả lương ngừng việc cho người lao động.   

 

24. Thời giờ nghỉ ngơi 

 

Theo Bộ luật Lao động 2012 thì chưa rõ thời gian nghỉ trong giờ làm việc của người 

lao động làm việc theo giờ hành chính và người lao động làm việc theo ca kíp có 

được tính vào thời gian làm việc giống nhau không.  

 

Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung làm rõ về điểm này như sau57: 

 

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

với trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên; 

 

(ii) Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục khi người lao động làm việc 

từ 06 giờ trở lên trong một ngày nhưng không tính vào thời giờ làm việc; và 

 

(iii) Thời gian người lao động nghỉ giữa giờ vào ban đêm ít nhất là 45 phút liên 

tục nhưng không tính vào thời giờ làm việc. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp cần rà soát lại các quy 

định nội bộ có liên quan đến thời gian nghỉ giữa giờ trong hợp đồng lao động, nội 

quy lao động và thỏa ước lao động (nếu có) để điều chỉnh lại cho phù hợp. Đối với 

nội quy lao động thì phải xin đăng ký lại mới có giá trị sử dụng. Đối với thỏa ước 

lao động (nếu có) thì phải báo cáo cho cơ quan lao động địa phương. 

 

25. Nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương 

 

Ngoài các quy định tại Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung 

trường hợp được nghỉ việc riêng hưởng lương đối với đối tượng là cha nuôi, mẹ 

nuôi. Đồng thời, làm rõ thêm so với Bộ luật Lao động 2012 về phạm vi điều chỉnh 

                                                
57 Điều 109 của Bộ luật Lao động 2019 
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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)58. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến thay đổi này của Bộ luật Lao động 2019 để áp dụng khi người lao 

động xin nghỉ việc riêng có hưởng lương trong trường hợp đó.   

 

26. 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 201259. 

 

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định cụ thể thêm những trường hợp được phép 

làm thêm đến 300 giờ/năm, cụ thể60: 

 

(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 tại từng thời điểm. 

                                                
58 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2019 
59 Điều 106.2.b của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 107.2.b của Bộ luật Lao động 2019 
60 Điều 107.3 của Bộ luật Lao động 2019 
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Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 còn yêu cầu người sử dụng lao động 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/năm61. 

 

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 các doanh nghiệp. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu sử 

dụng người lao động làm thêm giờ thì: (i) cần lưu ý việc được phép tăng số giờ làm 

thêm tối đa trong 1 tháng lên 40 giờ để có sự điều chỉnh ca kíp lại cho phù hợp; (ii) 

kiểm tra xem các ngành nghề có đăng ký của doanh nghiệp có nằm trong danh sách 

các ngành nghề mà doanh nghiệp được phép huy động người lao động làm thêm 

giờ đến 300 giờ/năm không. Nếu có vấn đề gì chưa rõ ví dụ như trong trường hợp 

các doanh nghiệp có đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau mà có những ngành nghề 

lại không nằm trong danh mục các ngành nghề được huy động người lao động làm 

thêm giờ đến 300 giờ/năm thì doanh nghiệp có thể vẫn được huy động người lao 

động làm thêm giờ đến 300 giờ/năm không? đối với các câu hỏi như vậy, doanh 

nghiệp có thể làm công văn gửi Sở Lao động, thương binh và xã hội địa phương để 

làm rõ.  

 

27. 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). Như vậy, số ngày nghỉ 

lễ, tết của người lao động đã được nâng lên thành 11 ngày thay vì 10 ngày như hiện 

nay62.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Các doanh nghiệp nên xem xét và sửa 

đổi nếu cần một hướng dẫn mới về việc xin nghỉ phép hàng năm của người lao động 

                                                
61 Điều 107.4 của Bộ luật Lao động 2019 
62 Điều 115.1.đ của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 112.1.đ của Bộ luật Lao động 2019 
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nhằm đảm bảo rằng không có quá nhiều người lao động sẽ nghỉ phép bằng cách kết 

hợp các ngày nghỉ phép hàng năm của họ, các ngày nghỉ hàng tuần và 2 ngày nghỉ 

lễ Quốc khánh mà trong một mức độ nhất định nào đó có thể làm cản trở đến hoạt 

động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. 

 

28. Nghỉ hằng năm 

 

Bộ luật Lao động 2019 quy định số ngày nghỉ hằng năm tối thiểu là 12 ngày và 

người lao động nào mà làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động 

thì số ngày nghỉ hằng năm sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng thực tế 

mà người lao động làm việc63. Đồng thời, Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ 

người lao động phải làm tròn đủ 05 năm thì mới được tăng thêm 01 ngày nghỉ hằng 

năm64.  

 

Quy định này đã rõ ràng hơn so với quy định về cùng vấn đề này trong Bộ luật Lao 

động 2012. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, có hai luồng quan điểm khác 

nhau giữa cơ quan Nhà nước quản lý về lao động và doanh nghiệp. Theo đó, từ quy 

định “cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng 

năm của người lao động”, các doanh nghiệp cho rằng người lao động phải làm đủ 

05 năm thì mới được thêm 01 ngày nghỉ hằng năm trong khi cơ quan Nhà nước 

quản lý về lao động thì lại cho rằng cứ đến ngày đầu tiên của năm thứ 5 thì người 

lao động đã có quyền được cộng thêm 01 ngày nghỉ hằng năm65. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp cần rà soát và điều 

chỉnh lại các điều khoản có liên quan trong nội quy lao động của doanh nghiệp để 

phù hợp với các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động 2019.   

 

29. Tuổi nghỉ hưu 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động nào bảo đảm điều kiện về thời gian 

đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (có đủ 20 

                                                
63 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 
64 Điều 114 của Bộ luật Lao động 2019 
65 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 
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năm đóng bảo hiểm xã hội) thì được hưởng lương hưu khi người lao động nam đủ 

60 tuổi, người lao động nữ đủ 55 tuổi66. 

 

Bộ luật Lao động 2019 đã điều chỉnh lại tuổi hưu như sau: Tuổi nghỉ hưu của người 

lao động 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 người 

lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong 

điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với người lao động nam 

và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với người lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 

tháng đối với người lao động nam và 04 tháng đối với người lao động nữ67. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp cần rà soát lại hợp 

đồng lao động của tất cả những người lao động có giao kết hợp đồng lao động trong 

doanh nghiệp để xem những trường hợp nào đã đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội và 

sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mới để điều chỉnh kế hoạch nhân sự cho phù 

hợp cũng như lên kế hoạch thông báo cho người lao động biết về ý định của doanh 

nghiệp trong việc có tiếp tục giao kết hợp đồng xác định thời hạn với họ không (dựa 

theo giấy khám đủ sức khỏe làm việc của bác sĩ có thẩm quyền) và họ có muốn tiếp 

tục làm việc cho doanh nghiệp không hay mối quan hệ lao động giữa hai bên sẽ 

chấm dứt khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.     

 

30. Nội quy lao động 

 

Bộ luật Lao động 2012 quy định chỉ những người sử dụng lao động nào có từ 10 

người lao động trở lên thì phải có nội quy lao động bằng văn bản. Như vậy, có thể 

hiểu là người sử dụng lao động nào mà có từ 9 người lao động trở xuống thì không 

buộc phải có nội quy lao động68. Trong thực tế điều này sẽ gây ra khó khăn cho 

người sử dụng lao động vì nếu không có nội quy lao động thì theo quy định người 

sử dụng lao động không thể xử lý vi phạm kỷ luật người lao động được. Dù đã có 

quy định đối với người sử dụng lao động là dù họ không ban hành nội quy lao động 

bằng văn bản nhưng nếu có thỏa thuận với người lao động về nội dung kỷ luật lao 

                                                
66 Điều 187 của Bộ luật Lao động 2012 
67 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 
68 Điều 119.1 của Bộ luật Lao động 2012 
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động và ghi trong hợp đồng lao động thì vẫn có thể sử dụng các điều khoản này để 

xử lý kỷ luật đối với người lao động được nhưng trong thực tế chuyện này sẽ khó 

xảy ra vì quy định về kỷ luật lao động thường có nội dung khá dài nên nếu đưa vào 

hợp đồng lao động sẽ chiếm hết chỗ của các thông tin quan trọng phải có khác của 

hợp đồng lao động.  

 

Vì lý do đó, Bộ luật Lao động 2019 đã quy định người sử dụng lao động trong mọi 

trường hợp phải ban hành nội quy lao động mà không phụ thuộc vào số lượng người 

lao động như trước, tuy nhiên, chỉ những người sử dụng lao động nào có từ 10 người 

lao động trở lên thì mới cần có nội quy lao động bằng văn bản69. Như vậy, khi Bộ 

luật Lao động 2019 có hiệu lực, có thể diễn giải là các nội quy lao động bằng miệng 

của doanh nghiệp có dưới 10 người lao động vẫn có thể được sử dụng để xử lý vi 

phạm kỷ luật lao động đối với người lao động. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở 

điểm này là làm thế nào doanh nghiệp có thể chứng minh được sự tồn tại của một 

nội quy lao động bằng miệng.   

 

Bộ luật Lao động 2019 cũng luật hóa quy định về việc 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 sự ủy quyền của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc ủy ban nhân dân cấp 

Tỉnh70.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi này của Bộ luật Lao động 2019 để áp dụng tại doanh 

nghiệp và khi đăng ký nội quy lao động mới mà thôi.   

 

31. 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 phải bao gồm các nội dung sau71: (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 

                                                
69 Điều 118.1 của Bộ luật Lao động 2019 
70 Điều 119.5 của Bộ luật Lao động 2019 
71 Điều 119.2 của Bộ luật Lao động 2012 
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làm việc; (iv) việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí 

tuệ của người sử dụng lao động; và (v)  các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của 

người lao động 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 người sử dụng lao động phải 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:72 

 

(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 người lao động sang làm việc khác 

so với hợp đồng lao động. Theo Bộ luật Lao động 2012 thì doanh nghiệp 

chỉ được khuyến nghị đưa vào nội quy lao động chứ không phải bắt buộc; 

và 

 

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

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp cần bổ sung ba điểm 

bắt buộc phải có trong nội quy lao động như được đề cập ở trên và đăng ký lại với 

cơ quan lao động địa phương có thẩm quyền.   

 

32. Xử lý kỷ luật lao động  

 

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

Khiển trách; (ii) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; và 

(iii) sa thải73. Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp 

sau: (i) người lao động 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 người sử dụng lao động, có hành vi gây 

                                                
72 Điều 118.2 của Bộ luật Lao động 2019 
73 Điều 125 của Bộ luật Lao động 2012 
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thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, 

lợi ích của người sử dụng lao động; hoặc (ii) người lao động 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) người lao động 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 đáng74.  

 

Về điểm này, 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 

kỷ luật riêng biệt thay vì áp dụng cả hai cho cùng một vi phạm mà dẫn đến việc sẽ 

khó áp dụng trong thực tế vì trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài các vị trí công việc mà có chức vụ theo quy định của pháp 

luật ví dụ như chủ doanh nghiệp tư nhân, người đại diện theo pháp luật, thành viên 

hội đồng thành viên và hội đồng quản trị rất ít. Như vậy, có thể hiểu rằng Bộ luật 

Lao động 2019 quy định 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: (i) Khiển 

trách; (ii) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; (iii) cách chức; và (iv) 

sa thải75.  

 

Bên cạnh đó, 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 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 thải76. Đây là quy định được nhiều doanh nghiệp mong đợi vì trong thời 

gian dài từ khi có Bộ Luật lao động 1994 cho đến Bộ luật Lao động 2012, doanh 

nghiệp không thể xử lý mạnh tay đối với người lao động đã có hành vi quấy rối tình 

dục tại nơi làm việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

 

Tiếp theo đó, việc xoá kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động có thay 

đổi. Theo Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động nào 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, 

                                                
74 Điều 126 của Bộ luật Lao động 2012, Điều 31 của Nghị định 05/2015/ND-CP và Điều 1.13 của Nghị định 
148/2018/ND-CP 
75 Điều 124 của Bộ luật Lao động 2019 
76 Điều 125.2 của Bộ luật Lao động 2019 
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nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật77. Tái phạm trong trường hợp 

này được giải thích rất hẹp là việc người lao động vi phạm lại đúng hành vi vi phạm 

trước đây mà điều này trong thực tế sẽ rất khó xảy ra vì người lao động đã có sự đề 

phòng tái phạm nên người sử dụng lao động sẽ gặp khó khi người lao động lại vi 

phạm một hành vi khác nhưng vẫn được đương nhiên xóa kỷ luật cho hành vi vi 

phạm cũ chỉ bởi vì hành vi vi phạm lần sau lại không giống hoàn toàn với hành vi 

vi phạm lần đầu78. Bộ luật Lao động 2019 đã thảo gỡ vấn đề này theo hướng không 

cần người lao động 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 của doanh nghiệp thì sẽ không được đương 

nhiên xoá kỷ luật cũ. 

 

Và xa hơn nữa, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao 

động bị cấm không được xử lý kỷ lao động đối với người lao động nếu hành vi vi 

phạm của người lao động không được quy định trong nội quy lao động đã đăng ký 

của doanh nghiệp79. Điều này còn được các cơ quan Nhà nước về lao động ở địa 

phương giải thích rộng theo hướng có lợi cho người lao động là dù hành vi đó đã 

được Bộ luật Lao động quy định là hành vi vi phạm nội quy lao động (ví dụ như 

trường hợp người lao động 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 trong 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 người sử dụng lao động cũng không 

được xử lý vi phạm kỷ luật đối với người lao động đó. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 

2019 đã giải thích theo hướng ngược lại là chỉ cần hành vi đó được doanh nghiệp 

quy định là hành vi vi phạm theo một trong ba tài liệu được nêu trên thì đã có đủ lý 

do để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động80. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp cần sửa đổi và bổ sung 

vào nội quy lao động 4 hình thức kỷ luật, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, 

và xóa kỷ luật, giảm thời gian kỷ luật lao động như được đề cập ở trên và đăng ký 

lại với cơ quan lao động địa phương.   

                                                
77 Điều 127 của Bộ luật Lao động 2012 
78 Điều 126.2 của Bộ luật Lao động 2012 
79 Điều 128.3 của Bộ luật Lao động 2012 
80 Điều 127.3 của Bộ luật Lao động 2019 
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33. Tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở  

 

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

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 sở81. Quy định này làm 

phát sinh một vấn đề là đối với những người không được tham gia công đoàn cơ sở 

(ví dụ như người lao động nước ngoài), thì khi xử lý vi phạm kỷ luật những người 

lao động đó thì có buộc phải mời tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tham 

gia không.  

 

Bộ luật Lao động 2019 đã trả lời cho câu hỏi này bằng việc quy định rằng chỉ có 

người lao động nào có tham gia công đoàn thì người sử dụng lao động mới phải 

mời ban chấp hành công đoàn tham dự vào quá trình xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

của những người lao động đó82.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến các thay đổi có lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ luật 

Lao động 2019 để áp dụng tại doanh nghiệp khi cần xử lý vi phạm kỷ luật.   

 

34. “Phân biệt đối xử” và “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”  

 

Bộ luật Lao động 2012 chỉ đề cập đến nhưng chưa có một định nghĩa cụ thể hai khái 

niệm này như thế nào. 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 hơn. 

 

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 người lao 

                                                
81 Điều 123.1.b của Bộ luật Lao động 2012 
82 Điều 122.1.b của Bộ luật Lao động 2019 
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động tại doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm 

hoặc nghề nghiệp83. 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 người lao động 

dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.  

 

“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 người lao động thực 

tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động84. 

 

Tuy nhiên, các quy định như trên chỉ mang tính mô tả, chưa quy định một cách cụ 

thể hành vi nào 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 trong một chừng mực 

nào đó sẽ gây ra khó khăn cho doanh nghiệp 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, các cơ quan lao động có thẩm quyền hay chính người sử dụng 

lao động 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, 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, người sử dụng lao động cần quy định theo hướng 

vừa có tính chất mô tả lại vừa cụ thể hóa từng hành vi để thuận tiện hơn cho người 

sử dụng lao động trong việc xem xét xử lý kỷ luật người lao động về sau. Trong quá 

trình xây dựng các quy định này, nếu gặp khó khăn, người sử dụng lao động 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. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Các doanh nghiệp nào mà chưa đưa 

các hành vi phân biệt đối xử trong lao động và quấy rối tình dục tại nơi làm việc 

                                                
83 Điều 3.8 của Bộ luật Lao động 2019 
84 Điều 3.9 của Bộ luật Lao động 2019 
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vào nội quy lao động đã đăng ký thì nên tham khảo các định nghĩa mới này trong 

Bộ luật Lao động 2019 và Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục để hoàn thiện quy 

định về cách nhận biết các hành vi phân biệt đối xử trong lao động và quấy rối tình 

dục tại nơi làm việc cũng như đưa ra các hình thức kỷ luật lao động tương xứng mà 

phù hợp với đặc thù văn hóa và hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.   

 

35. Hành vi vi phạm xử lý vi phạm kỷ luật 

 

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 quy định chỉ có những hành vi vi phạm nào của 

người lao động mà được liệt kê trong nội quy lao động đã được đăng ký của doanh 

nghiệp thì người sử dụng lao động mới được quyền xử lý kỷ luật người lao động 

theo mức phạt của hành vi đó85 trừ trường hợp các doanh nghiệp có dưới 10 người 

lao động mà theo quy định thì sẽ không bắt buộc phải có nội quy lao động nhưng 

có thỏa thuận về việc xử lý kỷ luật ghi trong hợp đồng lao động. Từ đó đặt ra câu 

hỏi là đối với những hành vi vi phạm của người lao động mà không được liệt kê 

trong nội quy lao động đã đăng ký hay trong trường hợp những doanh nghiệp không 

có nội quy lao động vì có dưới 10 người 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 

không?  

 

Câu hỏi này đã được giải đáp trong Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, các hành vi 

mà được liệt kê trong nội dung của Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao 

động vẫn được quyền xử lý kỷ luật người lao động vi phạm theo khung xử lý của 

Bộ luật Lao động 2019 nếu như nội quy lao động của doanh nghiệp không quy định 

hay doanh nghiệp không có nội quy lao động86.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý sự thay đổi thuận lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ luật 

Lao động 2019 để vận dụng khi có vụ việc xử lý kỷ luật lao động của người lao 

động tại nơi làm việc.  
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36. 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 người 

sử dụng lao động được quyền kéo dài thời hiệu thêm một khoảng thời gian nữa 

nhưng tối đa không quá 60 ngày lịch kể từ ngày hết thời hiệu nêu trên87. Quy định 

như vậy sẽ là thiếu sót trong trường hợp dù thời hiệu xử lý kỷ luật lao động vẫn còn 

nhưng thời gian còn lại của thời hiệu là rất ít, không đủ để người sử dụng lao động 

thực hiện đầy đủ các bước thủ tục xử lý vi phạm theo quy định được.  

 

Bộ luật Lao động 2019 đã trả lời cho câu hỏi này bằng việc quy định rằng nếu thời 

hiệu xử lý kỷ luật lao động vẫn còn nhưng thời gian còn lại rất ít thì người sử dụng 

lao động vẫn được phép kéo dài thêm thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa 

không quá 60 ngày lịch nữa để có đủ thời gian cho việc thực hiện các bước thủ tục 

xử lý vi phạm theo quy định88. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý sự thay đổi thuận lợi này dành cho người sử dụng lao động của Bộ luật 

Lao động 2019 để vận dụng khi có vụ việc xử lý kỷ luật lao động tại nơi làm việc.  

 

37. Bồi thường thiệt hại vật chất 

 

Theo Bộ luật Lao động 2012, người lao động nào làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị 

hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật89. Điều này dẫn đến trường hợp là nếu người sử 

dụng lao động có quy định về bồi thường khác với quy định về bồi thường theo quy 

định của pháp luật thì vẫn phải theo quy định về bồi thường của pháp luật, dẫn đến 

tình huống là người sử dụng lao động có thể không thu hồi được tiền bao nhiêu và 

thời gian thu hồi sẽ lâu vì số tiền bồi thường theo quy định của pháp luật là có giới 

hạn theo từng tháng nhằm duy trì thu nhập của người lao động để trang trải cuộc 

sống của họ.  

 

                                                
87 Điều 124 của Bộ luật Lao động 2012 
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Về điểm này, Bộ luật Lao động 2019 đã thoáng hơn bằng việc quy định người lao 

động sẽ bồi thường hoặc là theo quy định của pháp luật hoặc là theo điều khoản có 

liên quan trong nội quy lao động của doanh nghiệp90. Tuy nhiên, trong trường hợp 

hai bên có văn bản thỏa thuận riêng về mức bồi thường trong trường hợp này thay 

vì quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì luật hiện vẫn chưa công 

nhận sự thỏa thuận này. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp có thể cân nhắc tăng 

mức bồi thường trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị 

hoặc có hành vi khác mà gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động lên mức 

cao hơn quy định của pháp luật lao động và đưa nội dung này vào nội quy lao động 

của doanh nghiệp để đăng ký lại và áp dụng.  

 

38. 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 nữa. Do đó, khi có xảy ra các vấn đề 

có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, người lao động và người 

sử dụng lao động sẽ căn cứ vào các văn bản pháp luật như Luật An toàn, vệ sinh lao 

động 2015, các văn bản hướng dẫn,… để giải quyết91.  

 

Quy định mới này của Bộ luật Lao động 2019 nhằm giúp giảm thiểu sự chồng chéo 

trong việc áp dụng các quy định của cùng một vấn đề pháp lý nhưng được điều 

chỉnh bởi các luật khác nhau dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật không nhất quán, 

tạo khó khăn không đáng có cho doanh nghiệp.  

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Nếu doanh nghiệp chưa có dịp tham 

khảo qua nội dung của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi xây dựng nội quy 

lao động và các quy định nội bộ về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) của doanh 

nghiệp thì cần tham khảo ngay Luật này và các văn bản pháp quy hướng dẫn Luật 

này cũng như rà soát lại các vấn đề pháp lý có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao 
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động tại nơi làm việc mà đã được quy định trong nội quy lao động và các quy định 

nội bộ (nếu có) của doanh nghiệp để điều chỉnh lại cho phù hợp với Luật này. 

 

39. Quy định riêng đối với lao động nữ 

 

Những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới đã được thay 

đổi về quan điểm tiếp cận trong Bộ luật Lao động 2019 trên cơ sở bảo đảm quyền 

có việc làm, quyền lao động của lao động nữ thay vì lại quy định hạn chế như Bộ 

Luật Lao động 2012  nhằm vừa tạo điều kiện mở rộng cơ hội việc làm cho lao động 

nữ mà vẫn bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về lao động dành cho họ. 

 

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung một số quy định đối với lao động nữ như 

sau: 

 

(i) Bổ sung quy định khi hợp đồng lao động 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 mới92. Theo Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động 

không bị bắt buộc gia hạn hợp đồng lao động trong trường hợp này; và 

 

(ii) Quy định chi tiết đối với trường hợp người lao động nữ đơn phương chấm 

dứt hợp đồng và tạm hoãn hợp đồng lao động. Theo đó, người lao động nữ 

phải hội đủ hai điều kiện đó là: (1) thông báo cho người sử dụng lao động; 

và (2) 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 hợp đồng lao động, người lao động nữ mang thai không 

có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian 

được nghỉ thì phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời gian tạm 

hoãn93. Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 thì người lao 

động nữ chỉ cần nêu lý do phải đơn phương hay tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động trong thông báo gửi cho người sử dụng lao động chứ không 

cần phải cung cấp xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

                                                
92 Điều 137.3 của Bộ luật Lao động 2019 
93 Điều 138.2 của Bộ luật Lao động 2019 
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Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý sự thay đổi này của Bộ luật Lao động 2019 dành cho người lao động nữ 

để áp dụng cho đúng khi có sự việc xảy ra.  

 

40. Giải quyết tranh chấp lao động 

 

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, Hội đồng trọng tài lao động chỉ có thẩm 

quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể94. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 

2019 đã quy định linh hoạt hơn quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp lao 

động sau khi tiến hành thủ tục hòa giải bằng việc cho phép các bên trong tranh chấp 

cá nhân được quyền lựa chọn cơ chế giải quyết bằng Hòa giải viên lao động, Tòa 

án nhân dân hay Hội đồng trọng tài lao động95.  

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng không còn quy định sự can thiệp, giải quyết 

hành chính của Nhà nước đối với tranh chấp lao động vì không phù hợp với thông 

lệ quốc tế và các cam kết trong các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham 

gia qua việc loại bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp Huyện và thay vào đó là Hội đồng trọng tài lao động96. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý sự thay đổi này của Bộ luật Lao động 2019 để thực hiện theo khi có xảy 

ra tranh chấp lao động với người lao động.  

 

41. Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ 

tục 

 

Ngoài những thủ tục và trình tự theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật 

Lao động 2019 đã bổ sung các phương án giải quyết cụ thể nhằm xử lý những cuộc 

đình công không đúng trình tự và thủ tục. Theo đó, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi 

nhận được thông báo về cuộc đình công không tuân theo quy định, Chủ tịch UBND 

                                                
94 Điều 200 và 203 của Bộ luật Lao động 2012 
95 Điều 187 của Bộ luật Lao động 2019 
96 Điều 203 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 191 của Bộ luật Lao động 2019 
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cấp huyện sẽ chủ trì, chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, phối hợp với 

công đoàn cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ người sử 

dụng lao động và đại diện ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để 

nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất kinh 

doanh trở lại bình thường, cụ thể: 

 

- Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì lập biên bản, tiến hành 

xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cá nhân, tổ chức đã thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật đó theo quy định của pháp luật; và 

 

- Đối với các nội dung tranh chấp lao động thì tùy từng loại tranh chấp, hướng 

dẫn, hỗ trợ các bên tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo 

quy định tại Bộ luật Lao động 2019. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý những thay đổi về thủ tục và trình tự tổ chức đình công hợp pháp của Bộ 

luật Lao động 2019 để thực hiện theo khi có xảy ra đình công tại nơi làm việc.  

 

42. Sửa đổi, bổ sung các trường hợp đình công bất hợp pháp 

 

Cụ thể, Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ đi 02 trường hợp đình công bất hợp pháp mà 

được quy định trước đó tại Bộ luật Lao động 2012 đó là: (i) Không phát sinh từ 

tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; và (ii) Tổ chức cho những người lao động 

không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công. 

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng bổ sung thêm 03 trường hợp đình công bất 

hợp pháp đó là: (i) đình công vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành 

đình công; (ii) Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh 

đạo đình công; và (iii) Không thuộc các trường hợp được đình công theo quy định 

tại Điều 199 của Bộ luật Lao động 2019. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Doanh nghiệp không cần làm gì ngoài 

việc lưu ý đến thay đổi về các trường hợp mà tập thể người lao động được phép 

đình công để thực hiện theo khi có xảy ra đình công tại nơi làm việc.  
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43. 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, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp 

đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và 

điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động 2019 sẽ 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 theo các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động 2019. Vì những 

thay đổi 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. 97 

 

Trong thời gian tới từ quý 3 của năm 2020 và đầu năm 2021, chắc chắn sẽ có dự 

thảo của ít nhất 14 Nghị định của Chính phủ, 7 Thông tư của MOLISA và 01 Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được MOLISA lưu hành tới các cơ quan Nhà 

nước có liên quan, doanh nghiệp và người lao động để lấy ý kiến đóng góp cho dự 

thảo trước khi trình Thủ tướng chính phủ ký ban hành. 

 

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện: Các doanh nghiệp hiện có thể so sánh 

các quy định của Bộ luật Lao động 2012 với các quy định có liên quan của Bộ luật 

Lao động 2019 để xác định các tác động tích cực và tiêu cực của Bộ luật Lao động 

2019 đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và từ đó: (i) cùng với các 

doanh nghiệp khác trong cùng ngành, nghề trực tiếp góp ý kiến với các cơ quan Nhà 

nước có liên quan trong khi các nghị định, thông tư đang được dự thảo lấy ý kiến; 

và hoặc (ii) tự đưa ra ý kiến của riêng doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương Mại và 

Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức đại diện chính thức của doanh nghiệp, để 

VCCI thu thập ý kiến của tất cả các doanh nghiệp và trong thời gian tới sẽ thay mặt 

cho doanh nghiệp làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan về nội dung của 

dự thảo các nghị định và thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019. 

 

 

                                                
97 Điều 220 của Bộ luật Lao động 2019 


