
Vụ Pháp chế - Bộ LĐTBXH



 Bộ luật Lao động 1994 (sđbs 2002, 2006, 2007)

 3 Luật được tách ra vào năm 2006 (Luật

BHXH, Luật Dạy nghề, Luật đưa người LĐ VN đi làm việc ở

nước ngoài)

 Bộ luật Lao động 2012

 2 Luật được tách ra (Luật Việc làm 2013, Luật

ATVSLĐ 2015).

 Bộ luật Lao động 2019 (tỷ lệ biểu quyết tán thành

là 90,06%)



 1. Yêu cầu từ thực tiễn: (1) vướng mắc, bất cập của
BLLĐ 2012; (2) đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của
thị trường LĐ rất đa dạng, linh hoạt.

 2. Yêu cầu từ việc thể chế hóa quy định của Hiến
pháp năm 2013 và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ
của hệ thống pháp luật.

 3. Yêu cầu từ hội nhập quốc tế: (1) EVFTA,
CPTPP); (2) nghĩa vụ của quốc gia thành viên của
Công ước LHQ về quyền dân sự, chính trị, CƯ LHQ
về quyền KTXH VH; (3) nghĩa vụ của quốc gia thành
viên Tổ chức lao động quốc tế (ILO).



 - Giảm 22 điều so với hiện hành.

 - Đã sửa đổi, bổ sung gần 200 điều trong tất cả các
chương

 - Sửa đổi Điều 54, 55 và 73 của Luật BHXH năm
2014 (sửa đổi về điều kiện hưởng lương hưu khi tuổi
nghỉ hưu có sự thay đổi).

 - Sửa đổi Điều 32 của Bộ luật tố tụng dân sự năm
2015 về những tranh chấp LĐ thuộc thẩm quyền của
Tòa án do thay đổi về quy trình giải quyết tranh chấp
lao động.

 - Sẽ có 14 Nghị định, 1 QĐ TTg và 7 Thông tư



 1. Mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả NLĐ

có QHLĐ và NLĐ không có QHLĐ, ở cả khu vực

chính thức và khu vực phi chính thức (toàn bộ lực

lượng lao động 54 triệu người)

 2. Phù hợp hơn với các nguyên tắc của kinh tế thị

trường: Nhà nước đưa ra những bảo vệ tối thiểu

và trao quyền tự chủ cho các bên thông qua

thương lượng và thỏa thuận.

 3. Bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn

LĐ quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn LĐ cơ bản.



 1. NLĐ: là người lv cho NSDLĐ theo thỏa thuận, được

trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của

NSDLĐ (bỏ dấu hiệu “làm việc theo HĐLĐ”, bỏ độ

tuổi).

 2. Độ tuổi LĐ tối thiểu của NLĐ là đủ 15 tuổi, trừ

trường hợp qđ tại mục về LĐ chưa thành niên

 3. Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở gồm CĐCS và tổ

chức của NLĐ tại DN

 4. Khái niệm phân biệt đối xử trong lao động

 5. Khái niệm quấy rối tình dục tại nơi làm việc
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 1. Không

quy định

 2. Ba loại

HĐLĐ 

 1. Tăng tính nhận diện các QHLĐ: Mọi hợp

đồng/thỏa thuận bất kể tên gọi là gì, đều được

coi là HĐLĐ nếu có đủ 3 dấu hiệu:

◦ - Việc làm có trả công

◦ - Tiền lương

◦ - Sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên

 2. Còn 2 loại HĐLĐ:

 - HĐLĐ không xác định thời hạn

 HĐLĐ xác định thời hạn không quá 36 tháng

 (bỏ HĐLĐ theo mùa vụ)
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 - Điều 26. Nếu có thỏa thuận về

việc làm thử thì các bên có thể

giao kết hợp đồng thử việc.

 - Điều 29. Khi việc làm thử đạt

yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết

HĐLĐ với NLĐ.

 (=> Còn những quan điểm khác

nhau về cách hiểu thử việc có thể

nằm trong HĐLĐ hay bắt buộc

phải tách riêng thành hợp đồng

thử việc)

 3.1. Các bên có thể lựa chọn linh
hoạt về thử việc:

◦ - Thử việc trong HĐLĐ

◦ - Ký riêng hợp đồng thử việc

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

 3.2. Bổ sung quy định thời gian thử
việc không quá 180 ngày đối với
công việc của người quản lý DN theo
Luật DN, Luật QL, sd vốn NN đầu tư
vào sxkd của DN
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 4.1. Đủ 2 đk: (1) có lý

do; (2) thông báo

trước

 4.2. Thời hạn thông

báo trước: 45 ngày/30

ngày/3 ngày, tùy loại

HĐLĐ đã giao kết.

 4.1. Chỉ 1 đk: thông báo trước

 4.2. Thời hạn thông báo trước:

45 ngày/30 ngày/3 ngày, tùy loại

HĐLĐ đã giao kết.

 Đối với một số ngành nghề,

công việc đặc thù thì thời hạn

báo trước theo quy định của

Chính phủ



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 4.3. Có 6 trường hợp được

quyền đơn phương: (1) Không

được bố trí đúng công việc; (2) Không

được trả đủ lương, trả lương không

đúng thời hạn; (3) Bị ngược đãi, CBLĐ,

quấy rối tình dục; (4) Bản thân hoặc gđ

có hoàn cảnh khó khăn; (5) LĐ nữ

mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định

của bác sỹ; (6) NLĐ bị ốm đau tai nạn

đã điều trị 90 ngày liên tục hoặc ¼ thời

hạn HĐ mà khả năng LĐ chưa hồi

phục.

 4.3. Có 7 trường hợp ko cần thông báo
trước: (1) Không được bố trí đúng công
việc; (2) Không được trả đủ lương, trả
lương không đúng thời hạn; (3) Bị
NSDLĐ ngược đãi, đánh đập, có lời
nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh
hưởng đến sức khỏe , nhân phẩm, danh
dự, bị CBLĐ; (4) Bị quấy rối tình dục;
(5) LĐ nữ mang thai phải nghỉ việc theo
chỉ định của bác sỹ; (6) Đủ tuổi nghỉ
hưu theo quy định trừ trường hợp 2
bên có thỏa thuận khác; (7) NSDLĐ
cung cấp thông tin không trung thực
làm ảnh hưởng đến việc thực hiện
HĐLĐ.
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 5.1. Có 4 trường hợp được quyền đơn
phương:

 (i) NLĐ thường xuyên không hoàn
thành cv

 (ii) NLĐ ốm đau, tai nạn đã điều trị 12
tháng liên tục/6 tháng/ quá nửa thời hạn
HĐLĐ mà khả năng LĐ chưa hồi phục

 (iii) Do thiên tai, hỏa hoạn, lý do BKK
khác mà đã tìm mọi cách khắc phục
nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sx, giảm
chỗ làm việc

 (iv) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc
sau thời hạn quy định tại điều luật về
tạm hoãn HĐLĐ

 5.1. Có 7 trường hợp được quyền

đơn phương (4 cũ + bs 3)

 - NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu trừ trường

hợp có thỏa thuận khác;

 - NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý

do chính đáng từ 5 ngày làm việc

liên tục trở lên;

 - NLĐ cung cấp không trung thực

thông tin khi giao kết HĐLĐ làm ảnh

hưởng đến việc tuyển dụng LĐ
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 5.2. Thời hạn

báo trước: 45 

ngày/30 ngày/3 

ngày tùy loại

HĐLĐ

 5.2. Thời hạn báo trước: 45 ngày/30 ngày/3
ngày tùy loại HĐLĐ.

 Đối với một số ngành nghề, công việc đặc thù thì
thời hạn báo trước theo quy định của Chính phủ.

 2 trường hợp không phải báo trước:

 (1) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời
hạn luật định trong trường hợp tạm hoãn HĐLĐ

 (2) NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính
đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.
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 6. Không quy định

 7. Phụ lục HĐLĐ

 (Điều 5 NĐ số 05/2015/NĐ-
CP). Thời hạn HĐLĐ chỉ
được sửa đổi một lần bằng phụ
lục HĐLĐ và không được làm
thay đổi loại HĐLĐ đã giao
kết, trừ trường hợp kéo dài
thời hạn HĐLĐ với NLĐ cao
tuổi và NLĐ là cán bộ công
đoàn không chuyên trách quy
định tại K6 Đ192 BLLĐ

 6. HĐLĐ được giao kết

thông qua phương tiện điện

tử dưới hình thức thông điệp

dữ liệu theo quy định của

PL về giao dịch điện tử có

trị như HĐLĐ bằng văn

bản.

 7. Phụ lục HĐLĐ không

được sửa đổi thời hạn của

HĐLĐ.
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 Điều 36: 10 trường

hợp

 Quy định thêm 2 trường hợp:

 (1) NSDLĐ không phải là cá nhân bị
cơ quan QLNN về đăng ký kinh
doanh ra thông báo không có người
đại diện theo PL, người được ủy
quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ
của người đại diện theo PL (chủ bỏ
trốn)

 (2) GPLĐ hết hiệu lực đối với NLĐ là
người nước ngoài làm việc tại VN.



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách

DN, HTX: NSDLĐ kế tiếp phải

chịu trách nhiệm tiếp tục sd số

LĐ hiện có và tiến hành sđbs

HĐLĐ; nếu ko sd hết thì xd

phương án sd LĐ…

 Chuyển quyền sở hữu hoặc

quyền sd tài sản DN: NSDLĐ

trước đó phải lập phương án sd

LĐ

 Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập;

bán, cho thuê, chuyển đổi loại

hình DN; chuyển nhượng quyền

sở hữu, quyền sử dụng tài sản

của DN, HTX nếu có ảnh hưởng

đến việc làm của nhiều NLĐ thì

NSDLĐ có trách nhiệm lập

phương án sử dụng LĐ; NSDLĐ

hiện tại và NSDLĐ kế tiếp có

trách nhiệm thực hiện phương án

sử dụng LĐ đã được thông qua.
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 Trong thời hạn 07
ngày làm việc, kể từ
ngày chấm dứt
HĐLĐ, 2 bên có
trách nhiệm thanh
toán đầy đủ các
khoản có liên quan
đến quyền lợi của
mỗi bên; trường hợp
đặc biệt, có thể kéo
dài nhưng không
được quá 30 ngày.

 10.1. Tăng thêm thời gian từ 7
ngày lên 14 ngày làm việc để hai
bên NLĐ và NSDLĐ thanh toán đầy
đủ các khoản tiền có liên quan đến
quyền lợi mỗi bên; trường hợp đặc
biệt vẫn giữ nguyên tối đa 30 ngày.

 10.2. Quy định bổ sung trách nhiệm
của NSDLĐ hoàn thành thủ tục xác
nhận thời gian đóng BHXH của
NLĐ, cung cấp bản sao các tài liệu
liên quan đến quá trình làm việc của
NLĐ nếu NLĐ có yêu cầu và trả mọi
chi phí sao gửi tài liệu.
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 * Cơ quan có thẩm quyền

tuyên bố HĐLĐ vô hiệu:

 - Thanh tra LĐ

 - TAND

 * Bộ luật tố tụng dân sự

2015 đã bỏ thẩm quyền của

Thanh tra LĐ

 Bỏ thẩm quyền của

Thanh tra Lao động

trong việc tuyên bố

HĐLĐ vô hiệu. Theo đó

chỉ còn duy nhất Tòa án

nhân dân mới có thẩm

quyền tuyên bố HĐLĐ
vô hiệu.



 - Thẩm quyền giao kết HĐLĐ

 - Quy định cụ thể các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ
hoặc vì lý do kinh tế

 - Bên thuê lại LĐ được sd LĐ thuê lại trong trường hợp: (1)
Đáp ứng sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sd LĐ trong khoảng
thời gian nhất định; (2) Thay thế NLĐ trong thời gian nghỉ thai
sản, bị TNLĐ, BNN hoặc phải thực hiện nghĩa vụ công dân; (3)
Có nhu cầu sử dụng LĐ trình độ chuyên môn kỹ thuật cao

 - Quy định về bên thuê lại LĐ không được sử dụng LĐ thuê
lại trong trường hợp: (1) Để thay thế NLĐ đang trong t/g thực
hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp LĐ; (2) Không có
thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường TNLĐ, BNN của
NLĐ thuê lại với DN CTLLĐ; (3) Thay thế NLĐ bị cho thôi việc
do thay đổi cơ cấu, cong nghệ hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp
nhập,…
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 1. Khái niệm học

nghề, tập nghề và

thời gian học

nghề, tập nghề:

Không quy định

 1. Học nghề để làm việc cho NSDLĐ là việc

NSDLĐ tuyển người vào để đào tạo nghề

nghiệp tại nơi làm việc.

 Thời gian học nghề theo chương trình đào tạo

của từng trình độ theo quy định của Luật

GDNN.

 Tập nghề để làm việc cho NSDLĐ là việc

NSDLĐ tuyển người vào để hướng dẫn thực

hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc

làm tại nơi làm việc.

 Thời hạn tập nghề không quá 3 tháng.
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 Người học nghề, tập nghề

phải đủ 14 tuổi trở lên và

phải có đủ sức khỏe phù

hợp yêu cầu của nghề, trừ

một số nghề do Bộ

LĐTBXH quy định.

 Người học nghề, tập nghề:
phải đủ 14 tuổi trở lên và phải
có đủ sức khỏe phù hợp người
học nghề, người tập nghề;

 Người học nghề, người tập
nghề thuộc danh mục nghề,
công việc NNĐHNH hoặc đặc
biệt NNĐHNH do Bộ trưởng
Bộ LĐTBXH ban hành phải
từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh
vực nghệ thuật, thể dục, thể
thao.
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 1. Mức lương tối thiểu:

Quy định 3 yếu tố làm căn

cứ điều chỉnh mức lương tối

thiểu:

 (1) nhu cầu sống tối thiểu

của NLĐ và gia đình họ

 (2) Đk KTXH

 (3) Mức tiền lương trên thị

trường LĐ

 1. Mức lương tối thiểu: 7
yếu tố, gồm:

 (1) mức sống tối thiểu của
NLĐ và gia đình họ

 (2) tương quan giữa MLmin
và mức lương trên thị trường

 (3) chỉ số giá tiêu dùng, tốc
độ tăng trưởng KT

 (4) quan hệ cung cầu LĐ
 (5) việc làm và thất nghiệp
 (6) năng suất LĐ
 (7) khả năng chi trả của DN
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 2. Hội đồng TL QG: đại

diện Bộ LĐTBXH, Tổng

LĐLĐVN, tổ chức đại diện

NSDLĐ ở TW

 3. Thang lương, bảng

lương, định mức LĐ:

 Chính phủ qđ nguyên tắc xd

TLBL ĐMLĐ

 Gửi TLBL ĐMLĐ đến cq

QLNN cấp huyện

 2. Hội đồng TL QG: đại diện Bộ
LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN, 1 số tổ chức
đại diện NSDLĐ ở TW và chuyên gia
độc lập

 3. TLBL ĐMLĐ:

 - Bãi bỏ các quy định về nguyên tắc xây
dựng TLBL ĐMLĐ.

 DN tự quyết định c/s TL trong DN nhưng
lấy ý kiến của tập thể LĐ và công khai tại
nơi làm việc để NLĐ biết và tiến hành
đối thoại/thương lượng tập thể khi có
yêu cầu sửa đổi.

 - Bãi bỏ thủ tục gửi TLBL, ĐMLĐ
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 Trực tiếp, đầy

đủ, đúng hạn…

 Trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn…

 Bổ sung nguyên tắc bảo vệ tiền lương:

NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào

quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ; không

được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua

hàng hóa, sd dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn

vị khác mà NSDLĐ chỉ định.

 Bổ sung nguyên tắc công khai trả lương cho

NLĐ: Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông

báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ

tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm,

nội dung và tiền bị khấu trừ (nếu có).



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 Nếu vì sự cố điện nước

mà không do lỗi của

NSDLĐ, NLĐ hoặc do

thiên tai, hỏa

hoạn,…hoặc vì lý do

kinh tế thì tiền lương

ngừng việc do 2 bên thỏa

thuận nhưng không được

thấp hơn mức lương tối

thiểu vùng.

 Nếu vì sự cố điện nước mà không

do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc do

thiên tai, hỏa hoạn, vì lý do kinh tế

thì tiền lương ngừng việc do 2 bên

thỏa thuận:

 - Trong 14 ngày làm việc đầu tiên

không thấp hơn mức lương tối

thiểu

 - Từ ngày thứ 15 trở đi thì do hai

bên thỏa thuận



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 - NLĐ được tạm ứng tiền
lương theo điều kiện do 2
bên thoả thuận.

 - NSDLĐ phải tạm ứng tiền
lương tương ứng với số
ngày NLĐ tạm thời nghỉ
việc để thực hiện nghĩa vụ
công dân từ 01 tuần trở lên
nhưng tối đa không quá 01
tháng lương và phải hoàn
lại số tiền đã tạm ứng trừ
trường hợp thực hiện nghĩa
vụ quân sự.

 - NLĐ được tạm ứng tiền lương theo
điều kiện do 2 bên thỏa thuận và không
bị tính lãi.

 - NSDLĐ phải cho NLĐ tạm ứng tiền
lương tương ứng với số ngày NLĐ tạm
thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ
công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa
không quá 01 tháng tiền lương theo
HĐLĐ và NLĐ phải hoàn trả số tiền
đã tạm ứng.

 - NLĐ nhập ngũ theo quy định của
Luật Nghĩa vụ quân sự thì không
được tạm ứng tiền lương.



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 - Tiền thưởng là khoản tiền

mà NSDLĐ thưởng cho

NLĐ căn cứ vào kq sxkd

hằng năm và mức độ hoàn

thành công việc của NLĐ.

 - Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc

bằng các hình thức khác mà

NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào

kq sxkd, mức độ hoàn thành công

việc của NLĐ



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 1. TGLV bình thường:

 TGLV ko quá 06

giờ/ngày đối với người

làm các công việc đặc

biệt NNĐHNH độc hại,

nguy hiểm.

 2. Nghỉ lễ Tết: tổng 10

ngày

 1. TGLV bình thường

 NSDLĐ có trách nhiệm bảo đảm
giới hạn TGLV tiếp xúc với yếu
tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng
theo quy chuẩn kỹ thuật QG và
PL có liên quan.

 2. Nghỉ lễ tết: tổng 11 ngày

 Bổ sung thêm 01 ngày nghỉ lễ
liền kề trước hoặc sau ngày
Quốc khánh 02/9, tùy đk thực tế
và do TTg quyết định



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 - Không quá 12h/ngày;
30h/tháng; 200h/năm;
trường hợp đặc biệt
300h/năm

 Sau mỗi đợt làm thêm giờ
nhiều ngày liên tục trong
tháng, NSDLĐ phải bố trí
để NLĐ được nghỉ bù cho
số thời gian đã không
được nghỉ.

 - Không quá 12h/ngày;

40h/tháng; 200h/năm;

trường hợp đặc biệt

300h/năm. Quy định cụ thể

các trường hợp làm thêm

giờ đến 300h/năm (điện tử,

 - Không quy định



 BLLĐ 2012, NĐ 45/2013  BLLĐ 2019

 - Sản xuất, gia công
xuất khẩu sản phẩm
là hàng dệt, may, da,
giày, chế biến nông,
lâm, thủy sản

 - Sản xuất, cung cấp
điện, viễn thông, lọc
dầu; cấp, thoát nước

 - Các trường hợp
khác phải giải quyết
công việc cấp bách,
không thể trì hoãn

 - Sx, gia công XK sp hàng dệt, may, da, giày,
điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm
nghiệp, thủy sản

 - Sx, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp,
thoát nước

 - T/hợp gquyết công việc đòi hỏi LĐ có
trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị
trường LĐ không cung ứng đầy đủ, kịp
thời

 - T/hợp phải gquyết cv cấp bách, ko thể trì
hoãn do t/c thời vụ, thời điểm của nguyên
liệu, sp hoặc để gquyết cv phát sinh do yêu tố
k/quan ko dự liệu trước, do thiên tai, hỏa
hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu,
sự cố kỹ thuật của dây chuyên sx

 - Trường hợp khác do CP qđ



 NĐ 45/2015/NĐ-CP  BLLĐ 2019

 Điều 108 BLLĐ 2012: NLĐ làm việc liên tục

08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104

của BLLĐ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút,

tính vào TGLV

 Trường hợp làm việc ban đêm, thì NLĐ được

nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào TGLV .

 Điều 5 NĐ 45/2015/NĐ-CP

 1. T/gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại K1

và K2 Điều 108 của BLLĐ được coi là TGLV áp

dụng trong ca liên tục 08 giờ trong đk bình

thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút

ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do NSDLĐ quyết

định.

 2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc

bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều

này, người lao động làm việc trong ngày từ 10

giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ

thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

 Điều 109 BLLĐ 2019

 1. NLĐ làm việc theo TGLV qđ tại 
Điều 105 BLLĐ từ 06 giờ trở lên
trong 1 ngày thì được nghỉ giữa giờ ít 
nhất 30 phút liên tục, làm việc ban 
đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 
phút liên tục

 Trường hợp NLĐ làm việc theo ca
liên tục từ 06 giờ trở lên thì t/gian
nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm
việc.

 2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại
khoản 1 Điều này, NSDLĐ bố trí cho
NLĐ các đợt nghỉ giải lao và ghi vào
NQLĐ.

 (Chính sách không thay đổi so với
hiện hành, nhưng được sửa đổi về
mặt kỹ thuật để rõ ràng, minh bạch
hơn)



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 NLĐ có đủ 12 tháng làm

việc được nghỉ hằng năm:

12 ngày/14 ngày/16 ngày

 NLĐ làm việc chưa đủ 12

tháng thì số ngày nghỉ

hằng năm theo tỷ lệ tương

ứng với số tháng làm

việc.

 NSDLĐ có quyền quy

định lịch nghỉ hàng

năm…

 NLĐ có đủ 12 tháng làm việc

được nghỉ hằng năm: 12

ngày/14 ngày/16 ngày

 NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng

thì số ngày nghỉ hằng năm theo

tỷ lệ tương ứng với số tháng làm

việc.

 NSDLĐ có trách nhiệm quy

định lịch nghỉ hàng năm…



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 1. Đăng ký NQLĐ: tại Sở
LĐTBXH

 2. Nội dung của NQLĐ: 5
nội dung

 - TGLV TGNN

 - Trật tự tại nơi làm việc

 - ATVSLĐ

 - Việc bvệ TS, bí mật kd…

 - Các HVVP KLLĐ, các
hình thức XLKLLĐ

 1. Đăng ký NQLĐ: tại Sở LĐTBXH
hoặc Phòng LĐTBXH nếu được Sở
ủy quyền.

 2. Nội dung của NQLĐ: 8 nội dung
(5 cũ + bs 3)

 - Phòng chống QRTD tại nơi làm
việc

 - Người có thẩm quyền xử lý KLLĐ

 - Trường hợp được tạm thời chuyển
NLĐ làm việc khác so với HĐLĐ



 BLLĐ 2012  BLLĐ 2019

 Điều 128 BLLĐ 2012:

“Cấm XL KLLĐ đối

với NLĐ có HVVP

không được quy định

trong NQLĐ”

 => “Nguồn” làm căn

cứ để NSDLĐ xem xét,

áp dụng xử lý KLLĐ:

duy nhất Nội quy lao

động.

 - Điều 127 BLLĐ 2019: “Cấm XLKLLĐ đối
với NLĐ có HVVP không được quy định trong
NQLĐ hoặc không thỏa thuận trong HĐLĐ đã
giao kết hoặc PLLĐ không có quy định”

 => “Nguồn” làm căn cứ để NSDLĐ xem xét,
áp dụng xử lý KLLĐ: không chỉ Nội quy lao
động mà còn bao gồm cả HĐLĐ và PLLĐ

 - Hình thức XLKLLĐ sa thải: Với 5 hành vi
(trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương
tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc) thì
NSDNLĐ có thể áp dụng sa thải ngay (mà
không cần hành vi này phải được quy định trong
NQLĐ, nói cách khác là được áp dụng trực tiếp
quy định của luật)



• Thời điểm tăng: Từ 01/01/2021

• Mốc tăng: Nam 62 tuổi vào năm 2028; nữ 60 tuổi vào

năm 2035.

• Lộ trình chậm: tăng mỗi năm 03 tháng đối với nam và

04 tháng đối với nữ.

 Quyền nghỉ hưu sớm hơn không quá 5 tuổi được áp
dụng đối với NLĐ bị suy giảm khả năng LĐ; làm nghề,
công việc đặc biệt NNĐHNH; làm nghề, công việc
NNĐHNH; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn.

 Quyền nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 tuổi được áp
dụng đối với NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao
và một số trường hợp đặc biệt.



 Nắm rõ các quy định mới, xây dựng Kế hoạch triển

khai thực hiện BLLĐ mới: có phương án về tuyển

dụng, sử dụng LĐ, quản trị nhân sự, quản lý LĐ (đáp

ứng qđ mới về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ

của NLĐ, Sổ lao động); Rà soát NQLĐ (thẩm quyền

XLKLLĐ, các trường hợp được chuyển NLĐ làm

công việc khác so với HĐLĐ, Quấy rối tình dục tại

nơi LV); rà soát TLBL, Quy chế trả lương, trả

thưởng, Bảng kê trả lương,…



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Email: phamviet0509@gmail.com

ĐT: 0983.603.611
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