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PHẦN I. BẢNG THỐNG KÊ 

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, 

người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên 

quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước 

về lao động. 

  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và 

người làm việc không có quan hệ lao động. 

2. Người sử dụng lao động. 

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực 

tiếp đến quan hệ lao động. 

  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 

sau: 

1. Người lao động là người làm việc cho người sử 

dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu 

sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao 

động. 

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 

tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI 

của Bộ luật này. 

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, 
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tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê 

mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình 

theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là 

cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ 

chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người 

lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục 

đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động trong quan hệ lao động thông qua 

thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo 

quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và 

tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

4. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức 

được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong 

quan hệ lao động. 

5. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong 

việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa 

người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức 

đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động 

cá nhân và quan hệ lao động tập thể. 

6. Người làm việc không có quan hệ lao động là người 

làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng 

lao động. 

7. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa 

dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người 

lao động phải làm việc trái ý muốn của họ. 

8. 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, 
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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 động tại doanh 

nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về 

cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp. 

Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu 

cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo 

vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương thì 

không bị xem là phân biệt đối xử. 

9. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc 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 động. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động 

1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động, người làm việc không có quan hệ lao 

động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho 

người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy 

định của pháp luật về lao động. 

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 

dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân 

chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã 

hội. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc 

làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc 

làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao 

động; áp dụng một số quy định của Bộ luật này đối 

với người làm việc không có quan hệ lao động. 
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4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; 

nâng cao năng suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng và 

nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; 

hỗ trợ duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho 

người lao động; ưu đãi đối với người lao động có trình 

độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của 

cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa 

dạng các hình thức kết nối cung, cầu lao động. 

6. Thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao 

động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan 

hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. 

7. Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động 

và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao 

động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao 

động chưa thành niên. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

1. Người lao động có các quyền sau đây: 

a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, 

nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề 

nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao 

động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề 

trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; 

được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo 

đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, 

nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc 

lợi tập thể; 

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại 

diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức 

khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia 

 Xem thêm các văn bản 

pháp luật: 

1. Luật an toàn, vệ sinh lao 

động 2015 (trang 140 tài 

liệu này); 

2. Luật việc làm 2013 

(trang 294 tài liệu này); 

3. Luật bảo hiểm y tế 2008, 

sửa đổi, bổ sung 2014 

(trang 264, 282 tài liệu 

này); 

4. Luật Bảo hiểm xã hội 

2014 (trang 222 tài liệu 

này); 

5. Luật giáo dục nghề 
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đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập 

thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại 

nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy 

của người sử dụng lao động; 

d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa 

trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực 

hiện công việc; 

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

e) Đình công; 

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động 

tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; 

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân 

theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử 

dụng lao động; 

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc 

làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao 

động. 

nghiệp 2014 (trang 186 tài 

liệu này). 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao 

động 

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 

a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao 

động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động; 

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại 

diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và 

tổ chức khác theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương 

lượng với mục đích ký kết thỏa ước lao động tập thể; 

tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; 
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đối thoại, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động 

về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời 

sống vật chất và tinh thần của người lao động; 

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động 

tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh 

dự, nhân phẩm của người lao động; 

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với 

người lao động và tổ chức đại diện người lao động; 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

c) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, 

việc làm cho người lao động; 

d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc 

làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao 

động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, 

chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

đ) Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao 

động. 

Điều 7. Xây dựng quan hệ lao động 

1. Quan hệ lao động được xác lập qua đối thoại, 

thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, 

thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi 

ích hợp pháp của nhau. 

2. Người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện 

người lao động xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài 

hòa và ổn định với sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền. 

3. Công đoàn tham gia cùng với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, 

hài hòa và ổn định; giám sát việc thi hành quy định 

của pháp luật về lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của người lao động. 

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên 

minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đại diện của 

người sử dụng lao động khác được thành lập theo quy 

định của pháp luật có vai trò đại diện, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tham gia 

xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn 

định. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực 

lao động 

1. Phân biệt đối xử trong lao động. 

2. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động. 

3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, 

bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc 

người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái 

pháp luật. 

5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công 

việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải 

có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

6. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc 

thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển 

dụng người lao động với mục đích mua bán người, 

bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ 

việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái 
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pháp luật. 

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật. 

CHƯƠNG II. VIỆC LÀM, TUYỂN DỤNG VÀ 

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 

 Các quy định về chính sách 

hỗ trợ tạo việc làm; thông 

tin thị trường lao động; 

đánh giá cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia; tổ 

chức, hoạt động dịch vụ 

việc làm; bảo hiểm thất 

nghiệp và quản lý nhà nước 

về việc làm được quy định 

tại Luật Việc Làm 2013 và 

các văn bản hướng dẫn thi 

hành gồm: 

1. Nghị định số 

23/2021/NĐ-CP1 (trang 

352 tài liệu này); 

2. Nghị định số 

61/2020/NĐ-CP2 (trang 

400 tài liệu này); 

3. Nghị định số 

31/2015/NĐ-CP3 (trang 

655 tài liệu này); 

Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm 

1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà 

pháp luật không cấm. 

2. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có 

trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm 

cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có 

việc làm. 

 

Điều 10. Quyền làm việc của người lao động 

1. Được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ 

người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà 

pháp luật không cấm. 

2. Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc 

thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm kiếm việc 

làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp 

và sức khỏe của mình. 

 

Điều 11. Tuyển dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc 

thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt 

động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động 

theo nhu cầu của người sử dụng lao động. 

2. Người lao động không phải trả chi phí cho việc 

tuyển dụng lao động. 

 

Điều 12. Trách nhiệm quản lý lao động của người 

sử dụng lao động 

Điều này được hướng dẫn bởi Chương II Nghị 

định số 145/2020/NĐ-CP4 (trang 501 tài liệu này) 

                                              
1 Nghị định số 23/2021/ND-CP ngày 19/3/2021 hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; 
2 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 
3 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; 
4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; 
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1. Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động 

bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 

2. Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo 

tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt 

động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

CHƯƠNG III. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   

MỤC 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   

Điều 13. Hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao 

động và người sử dụng lao động về việc làm có trả 

công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa 

vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác 

nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, 

tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một 

bên thì được coi là hợp đồng lao động. 

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì 

người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao 

động với người lao động. 

 Một số vấn đề về nội dụng 

Hợp đồng bảo lãnh và việc 

thanh lý Hợp đồng bảo 

lãnh cho người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng xem tại Thông tư 

liên tịch số 08/2007/TTLT- 

BLĐTBXH-BTP5 (tramg 

798 tài liệu này) 

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn 

bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 

bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

  

                                              
5 Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp 

đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
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Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương 

tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy 

định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như 

hợp đồng lao động bằng văn bản. 

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời 

nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a 

khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật 

này. 

Điều 15. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động 

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung 

thực. 

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không 

được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo 

đức xã hội. 

  

Điều 16. Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết 

hợp đồng lao động 

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin 

trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm 

làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, 

hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh 

doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên 

quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà 

người lao động yêu cầu. 

2. Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực 

cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng 

năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình 

độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn 

đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng 

lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu. 
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Điều 17. Hành vi người sử dụng lao động không 

được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động 

1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ 

của người lao động. 

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực 

hiện hợp đồng lao động. 

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động 

để trả nợ cho người sử dụng lao động. 

  

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động 

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao 

động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định 

có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ 

đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao 

động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong 

trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết 

bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng 

người lao động. 

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết 

phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng 

năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng 

người lao động. 

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người 

sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp 

luật; 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp 

nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy 

quyền theo quy định của pháp luật; 
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c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức 

khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy 

quyền theo quy định của pháp luật; 

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. 

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người 

lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 

khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo 

pháp luật của người đó; 

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp 

luật của người đó; 

d) Người lao động được những người lao động trong 

nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động. 

5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động 

không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp 

đồng lao động. 

Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động 

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao 

động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải 

bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. 

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng 

lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động. 

  

Điều 20. Loại hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một 

trong các loại sau đây: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp 
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đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, 

thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng 

mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm 

dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 

36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 

Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm 

việc thì thực hiện như sau: 

a) 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 đã giao kết; 

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao 

động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao 

động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn; 

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới 

là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ 

được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn 

tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối 

với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp 

có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của 

Bộ luật này. 
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Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, 

chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên 

phía người sử dụng lao động; 

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, 

số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc 

hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên 

phía người lao động; 

c) Công việc và địa điểm làm việc; 

d) Thời hạn của hợp đồng lao động; 

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình 

thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và 

các khoản bổ sung khác; 

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương; 

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp; 

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng 

nghề. 

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp 

đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy 

định của pháp luật thì người sử dụng lao động có 

quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về 

nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí 

mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong 

trường hợp vi phạm. 

Điều này được hướng dẫn tại Chương II Thông tư 

số 10/2020/TT-BLĐTBXH6 (trang 716 tài liệu 

này) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
6 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng 

thương lượng tập thể về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con; 
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3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì 

tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số 

nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận 

bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong 

trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của 

thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết. 

4. Chính phủ quy định nội dung của hợp đồng lao 

động đối với người lao động được thuê làm giám đốc 

trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 4 Điều này được hướng dẫn bởi Mục 1 

Chương III Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 

502 tài liệu này) 

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động 

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng 

lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa 

đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao 

động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp 

đồng lao động. 

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. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ 

sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì 

phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và 

thời điểm có hiệu lực. 

  

Điều 23. Hiệu lực của hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên 

giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc 

pháp luật có quy định khác. 

  

Điều 24. Thử việc   
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1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể 

thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao 

động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết 

hợp đồng thử việc. 

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời 

gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, 

đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này. 

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động 

giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. 

Điều 25. Thời gian thử việc 

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào 

tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ 

được thử việc một lần đối với một công việc và bảo 

đảm điều kiện sau đây: 

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh 

nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao 

đẳng trở lên; 

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh 

nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung 

cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; 

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc 

khác. 

  

Điều 26. Tiền lương thử việc 

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử 

việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 

85% mức lương của công việc đó. 

  

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc 

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao 
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động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao 

động. 

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao 

động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết 

đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng 

lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với 

trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. 

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt 

hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử 

việc. 

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ 

hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết 

mà không cần báo trước và không phải bồi thường. 

MỤC 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   

Điều 28. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao 

động 

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao 

động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm 

việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ 

trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. 

  

Điều 29. Chuyển người lao động làm công việc 

khác so với hợp đồng lao động 

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, 

khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố 

điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì 

người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển 

người lao động làm công việc khác so với hợp đồng 

lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc 

cộng dồn trong 01 năm; trường hợp chuyển người lao 

động làm công việc khác so với hợp đồng lao động 

quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ 

 Xem thêm các quy định 

pháp luật tại: Luật an toàn, 

vệ sinh lao động 2015 

(trang 140 tài liệu này) 
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được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn 

bản. 

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy 

lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời 

chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp 

đồng lao động. 

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc 

khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 

Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người 

lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo 

rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp 

với sức khỏe, giới tính của người lao động. 

3. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so 

với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc 

mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền 

lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền 

lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm 

việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 

85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp 

hơn mức lương tối thiểu. 

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm 

việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì 

người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc 

theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật này. 

Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động bao gồm: 

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa 

vụ tham gia Dân quân tự vệ; 

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định 
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của pháp luật về tố tụng hình sự; 

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; 

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 

của Bộ luật này; 

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý 

doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;  

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, 

trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, 

trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của 

doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác; 

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. 

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, người lao động không được hưởng lương và 

quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ 

trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có 

quy định khác. 

Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động 

phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao 

động phải nhận người lao động trở lại làm công việc 

theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao 

động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa 

thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

  

Điều 32. Làm việc không trọn thời gian 

1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là 
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người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với 

thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo 

tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về 

lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao 

động. 

2. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao 

động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp 

đồng lao động. 

3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được 

hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và 

nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; 

bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu 

bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp 

đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít 

nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung. 

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa 

đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến 

hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc 

giao kết hợp đồng lao động mới.  

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa 

đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục 

thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. 

  

MỤC 3. CHÁM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   

Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao 

động 

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này. 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

  



 

21 

 

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được 

hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả 

tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc 

ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định 

của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

6. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng 

lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.  

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án 

tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc 

đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá 

nhân chấm dứt hoạt động hoặc 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, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của người đại diện theo pháp luật. 

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.  

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này. 

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ 

luật này.  

11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi 

việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật 

này. 

12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao 

động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo 
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quy định tại Điều 156 của Bộ luật này. 

13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong 

hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu 

hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc. 

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của người lao động 

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử 

dụng lao động như sau: 

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn; 

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao 

động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 

tháng; 

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp 

đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 

tháng;  

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì 

thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm 

làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc 

theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 

của Bộ luật này; 

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không 

đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều 97 của Bộ luật này; 

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập 

hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm d Khoản 1 Điều này được hướng dẫn bởi 

điều 7 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 504 

tài liệu này) 
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hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng 

bức lao động;  

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;  

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy 

định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này; 

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ 

luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không 

trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ 

luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng 

lao động. 

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động của người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau 

đây: 

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành 

công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo 

tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong 

quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh 

giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng 

lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; 

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 

tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng 

lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 

tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng 

lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 

36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối 

với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định 

thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao 
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động chưa hồi phục. 

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người 

sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp 

đồng lao động với người lao động; 

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch 

họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử 

dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng 

vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc; 

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 

thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này; 

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại 

Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác; 

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do 

chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên; 

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông 

tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này 

khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến 

việc tuyển dụng người lao động. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 

trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 

1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước 

cho người lao động như sau: 

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không 

xác định thời hạn;  

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định 

thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;  

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động 

xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với 

trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;  

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì 
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thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy 

định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người 

sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao 

động. 

Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động 

không được thực hiện quyền đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động 

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề 

nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật 

này. 

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc 

riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao 

động đồng ý. 

3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang 

nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

  

Điều 38. Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động 

Mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo 

trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải 

được bên kia đồng ý. 

  

Điều 39. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không 

đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật 

này. 

  

Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn   
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phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 

1. Không được trợ cấp thôi việc. 

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa 

tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một 

khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao 

động trong những ngày không báo trước. 

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí 

đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này. 

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật 

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp 

đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trong những ngày người lao động không được làm 

việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản 

tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng 

lao động.  

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn 

trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp 

thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người 

sử dụng lao động. 

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết 

trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn 

làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung 

hợp đồng lao động. 

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước 

quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải 

trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp 

đồng lao động trong những ngày không báo trước. 

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục 

làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại 
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khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ 

cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật 

này để chấm dứt hợp đồng lao động. 

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn 

nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì 

ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo 

quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc 

theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên 

thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao 

động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp 

đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. 

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc 

vì lý do kinh tế 

1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ 

cấu, công nghệ: 

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; 

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị 

sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, 

kinh doanh của người sử dụng lao động; 

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. 

2. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh 

tế: 

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; 

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi 

cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. 

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh 

hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì 

người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện 

phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 

của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì 

ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. 
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4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người 

lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì 

người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện 

phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 

của Bộ luật này. 

5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không 

thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao 

động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo 

quy định tại Điều 47 của Bộ luật này. 

6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy 

định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao 

đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo 

trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho 

người lao động. 

Điều 43. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng 

quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

1. Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; 

bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 

chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 

của doanh nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc 

làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao 

động phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo 

quy định tại Điều 44 của Bộ luật này. 

2. Người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng 

lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án 

sử dụng lao động đã được thông qua. 

3. Người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp 
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mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật 

này. 

Điều 44. Phương án sử dụng lao động 

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được 

sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục 

sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc 

không trọn thời gian;  

b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu; 

c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm 

dứt hợp đồng lao động;  

d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, 

người lao động và các bên liên quan trong việc thực 

hiện phương án sử dụng lao động; 

đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện 

phương án.  

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người 

sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng 

lao động phải được thông báo công khai cho người lao 

động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được 

thông qua. 

  

Điều 45. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 

1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn 

bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng 

lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy 

định của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật này.  

2. Trường hợp người sử dụng lao động không phải là 

cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt 
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hợp đồng lao động tính từ thời điểm có thông báo 

chấm dứt hoạt động. 

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, người được ủy quyền 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo 

pháp luật theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Bộ 

luật này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động 

tính từ ngày ra thông báo. 

Điều 46. Trợ cấp thôi việc 

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật 

này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ 

cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường 

xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm 

việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường 

hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định 

tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này. 

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng 

thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao 

động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm 

việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp 

thôi việc, trợ cấp mất việc làm. 

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương 

bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao 

động trước khi người lao động thôi việc. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1, Khoản 3 

đến 6 Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

(trang 504 tài liệu này) 

 

 

Điều 47. Trợ cấp mất việc làm Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 2 đến 6 Điều  
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1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm 

cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho 

mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo 

quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi 

năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất 

bằng 02 tháng tiền lương.  

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là 

tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao 

động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm 

việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp 

thôi việc, trợ cấp mất việc làm. 

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền 

lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng 

lao động trước khi người lao động mất việc làm. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 504 tài 

liệu này) 

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao 

động 

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm 

dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh 

toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi 

của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài 

nhưng không được quá 30 ngày: 

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân 

chấm dứt hoạt động; 

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ 

hoặc vì lý do kinh tế; 

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng 

quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã;  
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d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh 

nguy hiểm. 

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập 

thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong 

trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt 

động, bị giải thể, phá sản. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây: 

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với 

bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã 

giữ của người lao động; 

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá 

trình làm việc của người lao động nếu người lao động 

có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng 

lao động trả. 

MỤC 4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU   

Điều 49. Hợp đồng lao động vô hiệu 

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường 

hợp sau đây: 

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm 

pháp luật; 

b) Người giao kết hợp đồng lao động không đúng 

thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp 

đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ 

luật này;  

c) Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là 

công việc mà pháp luật cấm. 

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung 

của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh 

hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. 
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Điều 50. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động 

vô hiệu 
Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao 

động vô hiệu. 

  

Điều 51. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng 

phần thì xử lý như sau: 

a) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được giải 

quyết theo thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng; 

trường hợp không có thỏa ước lao động tập thể thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật; 

b) Hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp 

đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa 

ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động. 

2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ 

thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được 

giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp do 

ký sai thẩm quyền thì hai bên ký lại. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều này được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương III 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 506 tài liệu 

này) 

 

MỤC 5. CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG   

Điều 52. Cho thuê lại lao động 

1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao 

kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao 

động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó 

người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự 

điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn 

duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động 

đã giao kết hợp đồng lao động. 

2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các 

doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động và áp dụng đối với một số công việc nhất định. 
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Điều 53. Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao 

động 

1. Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao 

động tối đa là 12 tháng.  

2. Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê 

lại trong trường hợp sau đây:  

a) Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu 

sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; 

b) Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai 

sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải 

thực hiện các nghĩa vụ công dân; 

c) Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật cao. 

3. Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động 

thuê lại trong trường hợp sau đây: 

a) Để thay thế người lao động đang trong thời gian 

thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao 

động; 

b) Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi 

thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người 

lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động; 

c) Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay 

đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập. 

4. Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao 

động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không 

được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp 

bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho 

thuê lại lao động. 

  

Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và 
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được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

2. Chính phủ quy định việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, 

thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt 

động cho thuê lại lao động và danh mục công việc 

được thực hiện cho thuê lại lao động. 

 

Khoản này được hướng dẫn bởi Chương IV Nghị 

định 145/2020/NĐ-CP (trang 508 tài liệu này) 

Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại 

lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động 

bằng văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 

01 bản. 

2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung 

chủ yếu sau đây: 

a) Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao 

động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu 

cụ thể đối với người lao động thuê lại; 

b) Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm 

việc của người lao động thuê lại; 

c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

d) Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

đ) Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động. 

3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có 

những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động 

thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp 

cho thuê lại lao động đã ký với người lao động. 

  

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của 

Bộ luật này, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các 

quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp 
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với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội 

dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao 

động; 

2. Thông báo cho người lao động biết nội dung của 

hợp đồng cho thuê lại lao động; 

3. Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý 

lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động; 

4. Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại 

không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên 

thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc 

hoặc công việc có giá trị như nhau; 

5. Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên 

thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên 

môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

6. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi 

phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại 

người lao động do vi phạm kỷ luật lao động. 

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao 

động 

1. Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại 

biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình. 

2. Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động 

đối với người lao động thuê lại so với người lao động 

của mình. 

3. Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc 

vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật 

này. 

4. Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh 

nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức 

người lao động thuê lại làm việc cho mình trong 

trường hợp hợp đồng lao động của người lao động 

thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa 
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chấm dứt. 

5. Trả lại người lao động thuê lại không đáp ứng yêu 

cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động 

cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 

6. Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của 

người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao 

động. 

Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

thuê lại 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 5 

của Bộ luật này, người lao động thuê lại có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây:  

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký 

với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động; 

2. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân 

theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của bên 

thuê lại lao động; 

3. Được trả lương không thấp hơn tiền lương của 

người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình 

độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như 

nhau; 

4. Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các 

thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động; 

5. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh 

nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng lao 

động với bên thuê lại lao động. 

  

CHƯƠNG IV. GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ 

  

Điều 59. Đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng 

nghề 

 Quy định về tiêu chuẩn, 

điều kiện, nội dung và hình 
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1. Người lao động được tự do lựa chọn đào tạo nghề 

nghiệp, tham gia đánh giá, công nhận kỹ năng nghề 

quốc gia, phát triển năng lực nghề nghiệp phù hợp với 

nhu cầu việc làm và khả năng của mình.  

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử 

dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp và 

phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm 

việc cho mình và người lao động khác trong xã hội 

thông qua hoạt động sau đây: 

a) Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp 

đào tạo nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người 

lao động; phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các 

chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định; 

b) Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động; tham 

gia hội đồng kỹ năng nghề; dự báo nhu cầu và xây 

dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; tổ chức đánh giá và 

công nhận kỹ năng nghề; phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho người lao động. 

thức thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề 

nghiệp tại Thông tư số 

31/2019/TT-BLĐTBXH7 

(trang 731 tài liệu này) 

Điều 60. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng 

nghề 

1. Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng 

năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng 

nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào 

tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề 

khác cho mình. 

  

                                              
7 Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 
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2. Hằng năm, người sử dụng lao động thông báo kết 

quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng 

nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người 

sử dụng lao động 

1. Học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động 

là việc người sử dụng lao động 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 Giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động 

là việc người sử dụng lao động 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 03 tháng. 

3. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, 

tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học 

phí; phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật 

Giáo dục nghề nghiệp.  

4. Người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở 

lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học 

nghề, tập nghề. Người học nghề, người tập nghề thuộc 

danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ 

thuật, thể dục, thể thao. 

5. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học 

nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động 

thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức 
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do hai bên thỏa thuận. 

6. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết 

hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định 

của Bộ luật này. 

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử 

dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo 

nghề 

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong 

trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc 

nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể 

cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao 

động. 

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi 

bên giữ 01 bản. 

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a) Nghề đào tạo; 

b) Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian 

đào tạo; 

c) Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào 

tạo; 

d) Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào 

tạo; 

đ) Trách nhiệm của người sử dụng lao động; 

e) Trách nhiệm của người lao động. 

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ 

hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, 

trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi 

phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp 
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người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì 

chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh 

hoạt trong thời gian đào tạo. 

CHƯƠNG V. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VỆC, 

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO 

ĐỘNG TẬP THỂ 

  

MỤC 1. ĐỐI THỌA TẠI NƠI LÀM VIỆC   

Điều 63. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

1. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, 

tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử 

dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại 

diện người lao động về những vấn đề liên quan đến 

quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm 

việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ 

lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.  

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại 

nơi làm việc trong trường hợp sau đây: 

a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; 

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên; 

c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 

của Bộ luật này. 

3. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao 

động hoặc tổ chức đại diện người lao động tiến hành 

đối thoại ngoài những trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều này.  

4. Chính phủ quy định việc tổ chức đối thoại và thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản này được hướng dẫn bởi Chương V Nghị 

định 145/2020/NĐ-CP (trang 518 tài liệu này) 

 

Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc 

1. Nội dung đối thoại bắt buộc theo quy định tại điểm 

c khoản 2 Điều 63 của Bộ luật này.  

2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các 
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bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để 

tiến hành đối thoại: 

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng 

lao động; 

b) Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao 

động tập thể, nội quy lao động, quy chế và cam kết, 

thỏa thuận khác tại nơi làm việc; 

c) Điều kiện làm việc; 

d) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện người 

lao động đối với người sử dụng lao động; 

đ) Yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người 

lao động, tổ chức đại diện người lao động; 

e) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm. 

MỤC 2. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ   

Điều 65. Thương lượng tập thể 

Thương lượng tập thể là việc đàm phán, thỏa thuận 

giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người 

lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng 

lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về 

mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao 

động tiến bộ, hài hòa và ổn định. 

  

Điều 66. Nguyên tắc thương lượng tập thể 

Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc 

tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai và 

minh bạch. 

  

Điều 67. Nội dung thương lượng tập thể 

Các bên thương lượng lựa chọn một hoặc một số nội 

dung sau để tiến hành thương lượng tập thể: 

1. Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và 

các chế độ khác; 

2. Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

  



 

43 

 

ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; 

3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động; 

4. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội 

quy lao động; 

5. Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức đại 

diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng 

lao động và tổ chức đại diện người lao động; 

6. Cơ chế, phương thức phòng ngừa, giải quyết tranh 

chấp lao động;  

7. Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng 

năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại nơi 

làm việc; 

8. Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm. 

Điều 68. Quyền thương lượng tập thể của tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh 

nghiệp 

1. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền 

yêu cầu thương lượng tập thể khi đạt tỷ lệ thành viên 

tối thiểu trên tổng số người lao động trong doanh 

nghiệp theo quy định của Chính phủ. 

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 1 

Điều này thì tổ chức có quyền yêu cầu thương lượng 

là tổ chức có số thành viên nhiều nhất trong doanh 

nghiệp. Các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

khác có thể tham gia thương lượng tập thể khi được tổ 

chức đại diện người lao động có quyền yêu cầu 

thương lượng tập thể đồng ý.  

3. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở mà không có tổ chức nào đáp 

ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì các tổ chức có 

quyền tự nguyện kết hợp với nhau để yêu cầu thương 
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lượng tập thể nhưng tổng số thành viên của các tổ 

chức này phải đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại 

khoản 1 Điều này.  

4. Chính phủ quy định việc giải quyết tranh chấp giữa 

các bên liên quan đến quyền thương lượng tập thể. 

Điều 69. Đại diện thương lượng tập thể tại doanh 

nghiệp 

1. Số lượng người tham gia thương lượng tập thể của 

mỗi bên do các bên thỏa thuận. 

2. Thành phần tham gia thương lượng tập thể của mỗi 

bên do bên đó quyết định.  

Trường hợp bên người lao động có nhiều tổ chức đại 

diện tham gia thương lượng tập thể theo quy định tại 

khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện 

có quyền yêu cầu thương lượng quyết định số lượng 

đại diện của mỗi tổ chức tham gia thương lượng.  

Trường hợp bên người lao động có nhiều tổ chức đại 

diện tham gia thương lượng tập thể theo quy định tại 

khoản 3 Điều 68 của Bộ luật này thì số lượng đại diện 

của mỗi tổ chức do các tổ chức đó thỏa thuận. Trường 

hợp không thỏa thuận được thì từng tổ chức xác định 

số lượng đại diện tham gia tương ứng theo số lượng 

thành viên của tổ chức mình trên tổng số thành viên 

của các tổ chức.  

3. Mỗi bên thương lượng tập thể có quyền mời tổ chức 

đại diện cấp trên của mình cử người tham gia là đại 

diện thương lượng và bên kia không được từ chối. Đại 

diện thương lượng tập thể của mỗi bên không được 

vượt quá số lượng quy định tại khoản 1 Điều này, trừ 

trường hợp được bên kia đồng ý. 

  

Điều 70. Quy trình thương lượng tập thể tại doanh 

nghiệp 
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1. Khi có yêu cầu thương lượng tập thể của tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu 

thương lượng tập thể theo quy định tại Điều 68 của Bộ 

luật này hoặc yêu cầu của người sử dụng lao động thì 

bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc 

thương lượng.  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu và nội dung thương lượng, các bên thỏa 

thuận về địa điểm, thời gian bắt đầu thương lượng.  

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời 

gian, địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức 

các phiên họp thương lượng tập thể.  

Thời gian bắt đầu thương lượng không được quá 30 

ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng tập 

thể.  

2. Thời gian thương lượng tập thể không được quá 90 

ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác. 

Thời gian tham gia các phiên họp thương lượng tập 

thể của đại diện bên người lao động được tính là thời 

gian làm việc có hưởng lương. Trường hợp người lao 

động là thành viên của tổ chức đại diện người lao 

động tham gia các phiên họp thương lượng tập thể thì 

thời gian tham gia các phiên họp không tính vào thời 

gian quy định tại khoản 2 Điều 176 của Bộ luật này. 

3. Trong quá trình thương lượng tập thể, nếu có yêu 

cầu của bên đại diện người lao động thì trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, bên người sử 

dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về 

tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và nội dung 

khác liên quan trực tiếp đến nội dung thương lượng 

trong phạm vi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận 
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lợi cho thương lượng tập thể, trừ thông tin về bí mật 

kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao 

động. 

4. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền 

tổ chức thảo luận, lấy ý kiến người lao động về nội 

dung, cách thức tiến hành và kết quả của quá trình 

thương lượng tập thể. 

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở quyết định 

về thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành thảo 

luận, lấy ý kiến người lao động nhưng không được 

làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

bình thường của doanh nghiệp. 

Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, 

cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện 

người lao động thảo luận, lấy ý kiến người lao động. 

5. Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, 

trong đó ghi rõ nội dung đã được các bên thống nhất, 

nội dung còn ý kiến khác nhau. Biên bản thương 

lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện các bên 

thương lượng và của người ghi biên bản. Tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở công bố rộng rãi, công 

khai biên bản thương lượng tập thể đến toàn bộ người 

lao động. 

Điều 71. Thương lượng tập thể không thành 

1. Thương lượng tập thể không thành thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành 

thương lượng trong thời hạn quy định tại khoản 1 

Điều 70 của Bộ luật này; 

b) Đã hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 của 

Bộ luật này mà các bên không đạt được thỏa thuận; 

c) Chưa hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 của 
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Bộ luật này nhưng các bên cùng xác định và tuyên bố 

về việc thương lượng tập thể không đạt được thỏa 

thuận. 

2. Khi thương lượng không thành, các bên thương 

lượng tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động 

theo quy định của Bộ luật này. Trong khi đang giải 

quyết tranh chấp lao động, tổ chức đại diện người lao 

động không được tổ chức đình công. 

Điều 72. Thương lượng tập thể ngành, thương 

lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia 

1. Nguyên tắc, nội dung thương lượng tập thể ngành, 

thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia 

thực hiện theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Bộ 

luật này.  

2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể ngành, 

thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia 

do các bên thỏa thuận quyết định, bao gồm cả việc 

thỏa thuận tiến hành thương lượng tập thể thông qua 

Hội đồng thương lượng tập thể quy định tại Điều 73 

của Bộ luật này. 

3. Trường hợp thương lượng tập thể ngành thì đại diện 

thương lượng là tổ chức công đoàn ngành và tổ chức 

đại diện người sử dụng lao động cấp ngành quyết 

định. 

Trường hợp thương lượng tập thể có nhiều doanh 

nghiệp tham gia thì đại diện thương lượng do các bên 

thương lượng quyết định trên cơ sở tự nguyện, thỏa 

thuận. 

  

Điều 73. Thương lượng tập thể có nhiều doanh 

nghiệp tham gia thông qua Hội đồng thương lượng 

tập thể 

1. Trên cơ sở đồng thuận, các bên thương lượng tập 
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thể có nhiều doanh nghiệp tham gia có thể yêu cầu Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của các 

doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc nơi do các 

bên lựa chọn trong trường hợp các doanh nghiệp tham 

gia thương lượng có trụ sở chính tại nhiều tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng thương 

lượng tập thể để tiến hành thương lượng tập thể.  

2. Khi nhận được yêu cầu của các bên thương lượng 

tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thương 

lượng tập thể để tổ chức việc thương lượng tập thể. 

Thành phần Hội đồng thương lượng tập thể bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng do các bên quyết định và có 

trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng thương 

lượng tập thể, hỗ trợ cho việc thương lượng tập thể 

của các bên; 

b) Đại diện các bên thương lượng tập thể do mỗi bên 

cử. Số lượng đại diện mỗi bên thương lượng tham gia 

Hội đồng do các bên thỏa thuận;  

c) Đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Hội đồng thương lượng tập thể tiến hành thương 

lượng theo yêu cầu của các bên và tự chấm dứt hoạt 

động khi thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp tham gia được ký kết hoặc theo thỏa thuận của 

các bên. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội 

đồng thương lượng tập thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản này được hướng dẫn bởi Chương III Thông 

tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH (trang 719 tài liệu 

này) 

Điều 74. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh trong thương lượng tập thể 

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng 

tập thể cho các bên thương lượng tập thể. 
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2. Xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về kinh 

tế - xã hội, thị trường lao động, quan hệ lao động 

nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng tập thể. 

3. Chủ động hoặc khi có yêu cầu của cả hai bên 

thương lượng tập thể, hỗ trợ các bên đạt được thỏa 

thuận trong quá trình thương lượng tập thể; trường 

hợp không có yêu cầu, việc chủ động hỗ trợ của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được tiến hành nếu được 

các bên đồng ý. 

4. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể khi có 

yêu cầu của các bên thương lượng tập thể có nhiều 

doanh nghiệp theo quy định tại Điều 73 của Bộ luật 

này. 

MỤC 3. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ   

Điều 75. Thỏa ước lao động tập thể 

1. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được 

thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký 

kết bằng văn bản. 

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động 

tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, 

thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và 

các thỏa ước lao động tập thể khác.  

2. Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái 

với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn 

cho người lao động so với quy định của pháp luật. 

  

Điều 76. Lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập 

thể 

1. Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, 

trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã 

được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn 

bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao 

động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 
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50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán 

thành.  

2. Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành, đối tượng 

lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo 

của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh 

nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập 

thể ngành chỉ được ký kết khi có trên 50% tổng số 

người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành. 

Đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người 

lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng 

hoặc toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức 

đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia 

thương lượng. Chỉ những doanh nghiệp có trên 50% 

số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành mới 

tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều 

doanh nghiệp. 

 3. Thời gian, địa điểm và cách thức lấy ý kiến biểu 

quyết đối với dự thảo thỏa ước lao động tập thể do tổ 

chức đại diện người lao động quyết định nhưng không 

được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh bình thường của doanh nghiệp tham gia thương 

lượng. Người sử dụng lao động không được gây khó 

khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại 

diện người lao động lấy ý kiến biểu quyết về dự thảo 

thỏa ước. 

4. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết bởi đại diện 

hợp pháp của các bên thương lượng.  

Trường hợp thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp được tiến hành thông qua Hội đồng thương 

lượng tập thể thì được ký kết bởi Chủ tịch Hội đồng 

thương lượng tập thể và đại diện hợp pháp của các bên 
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thương lượng. 

5. Thỏa ước lao động tập thể phải được gửi cho mỗi 

bên ký kết và cho cơ quan chuyên môn về lao động 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 

77 của Bộ luật này. 

Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa 

ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thì từng 

người sử dụng lao động và từng tổ chức đại diện 

người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thỏa 

ước phải được nhận 01 bản.  

6. Sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, 

người sử dụng lao động phải công bố cho người lao 

động của mình biết. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 77. Gửi thỏa ước lao động tập thể  

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động 

tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia 

thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể 

đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính. 

  

Điều 78. Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao 

động tập thể 

1. Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do 

các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu 

lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ 

ngày ký kết. 

Thỏa ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải 

được các bên tôn trọng thực hiện. 

2. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực 

áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ 

người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động 
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tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều 

doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ 

người sử dụng lao động và người lao động của các 

doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể. 

3. Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm 

đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và 

ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền 

thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung 

của thỏa ước lao động tập thể. 

Điều 79. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại 

doanh nghiệp 

1. Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm 

cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao 

động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ 

thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực. 

2. Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên 

trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa 

ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định 

tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực 

hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của 

người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước 

lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp; 

trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội 

dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể. 

3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy 

đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có 

quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể 

và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; 

nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu 

cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy 

định của pháp luật. 

  

Điều 80. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể   
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doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp 

1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho 

thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển 

nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của 

doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ 

chức đại diện người lao động có quyền thương lượng 

theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này căn cứ vào 

phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc 

tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động 

tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết 

thỏa ước lao động tập thể mới. 

2. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp 

hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt 

động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 81. Quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể 

doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và 

thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp 

1. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh 

nghiệp, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành quy định về 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động khác 

nhau thì thực hiện theo nội dung có lợi nhất cho người 

lao động. 

2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của thỏa 

ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập 

thể có nhiều doanh nghiệp nhưng chưa có thỏa ước lao 

động tập thể doanh nghiệp thì có thể xây dựng thỏa 

ước lao động tập thể doanh nghiệp với những nội 
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dung có lợi hơn cho người lao động so với thỏa ước 

lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể 

có nhiều doanh nghiệp. 

3. Khuyến khích doanh nghiệp chưa tham gia thỏa ước 

lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể 

có nhiều doanh nghiệp thực hiện nội dung có lợi hơn 

cho người lao động của thỏa ước lao động tập thể 

ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp. 

Điều 82. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể 

1. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ 

sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua 

thương lượng tập thể.  

Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được 

thực hiện như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao 

động tập thể. 

2. Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn 

đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa 

đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp 

với quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành 

sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền 

lợi của người lao động được thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

  

Điều 83. Thỏa ước lao động tập thể hết hạn 

Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động 

tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo 

dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết 

thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên 

thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập 

thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 của 

Bộ luật này. 
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Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn 

tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ 

vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 

90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 84. Mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước 

lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập 

thể có nhiều doanh nghiệp 

1. Khi một thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa 

ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có phạm 

vi áp dụng chiếm trên 75% người lao động hoặc trên 

75% doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao thì người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại 

diện của người lao động tại đó đề nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định mở rộng phạm vi áp 

dụng một phần hoặc toàn bộ thỏa ước đó đối với các 

doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong khu 

công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao. 

2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này; quy 

định trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định mở 

rộng phạm vi áp dụng thỏa ước lao động tập thể quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

  

Điều 85. Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động 

tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có 

nhiều doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có thể gia nhập thỏa ước lao động tập 

thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng 

lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh 

nghiệp là thành viên của thỏa ước, trừ trường hợp quy 
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định tại khoản 1 Điều 84 của Bộ luật này.  

2. Doanh nghiệp thành viên của thỏa ước lao động tập 

thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp được rút khỏi thỏa ước lao động tập thể khi có 

sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ 

chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là 

thành viên của thỏa ước, trừ trường hợp có khó khăn 

đặc biệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 86. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu 

1. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi 

một hoặc một số nội dung trong thỏa ước lao động tập 

thể vi phạm pháp luật.  

2. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Toàn bộ nội dung thỏa ước lao động tập thể vi 

phạm pháp luật; 

b) Người ký kết không đúng thẩm quyền; 

c) Không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký 

kết thỏa ước lao động tập thể. 

  

Điều 87. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động 

tập thể vô hiệu 

Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động 

tập thể vô hiệu. 

  

Điều 88. Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu 

Khi thỏa ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thỏa 

ước lao động tập thể tương ứng với toàn bộ hoặc phần 

bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của 

pháp luật và các thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng 

lao động. 

  

Điều 89. Chi phí thương lượng, ký kết thỏa ước lao   
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động tập thể 

Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ 

sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể do 

phía người sử dụng lao động chi trả. 

CHƯƠNG VI. TIỀN LƯƠNG   

Điều 90. Tiền lương 

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả 

cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công 

việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức 

danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không 

được thấp hơn mức lương tối thiểu. 

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương 

bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao 

động làm công việc có giá trị như nhau. 

  

Điều 91. Mức lương tối thiểu 

1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được 

trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất 

trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm 

mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn 

định theo tháng, giờ.  

3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức 

sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; 

tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương 

trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm 

và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả 

của doanh nghiệp. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và 

công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị 
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của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

Điều 92. Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho 

Chính phủ về mức lương tối thiểu và chính sách tiền 

lương đối với người lao động. 

2. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tiền lương 

quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, một số tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động ở trung ương và chuyên gia độc lập. 

3. Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

Điều này được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương VI 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 523 tài liệu 

này) 

 

 

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và 

định mức lao động 

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang 

lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để 

tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương 

theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao 

động và trả lương cho người lao động.  

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số 

đông người lao động thực hiện được mà không phải 

kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp 

dụng thử trước khi ban hành chính thức. 

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi 

có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây 

dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. 

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được 

công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực 

hiện. 

  

Điều 94. Nguyên tắc trả lương 

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, 
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đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp 

người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì 

người sử dụng lao động có thể trả lương cho người 

được người lao động ủy quyền hợp pháp. 

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc 

can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người 

lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu 

lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của 

người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà 

người sử dụng lao động chỉ định. 

Điều 95. Trả lương 

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao 

động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất 

lao động và chất lượng thực hiện công việc. 

2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền 

lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt 

Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài 

tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ. 

3. 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). 

  

Điều 96. Hình thức trả lương 

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa 

thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm 

hoặc khoán.  

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài 

khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân 

hàng.  

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người 

lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 54 Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP (trang 525 tài liệu này) 
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động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài 

khoản và chuyển tiền lương. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 97. Kỳ hạn trả lương 

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần 

thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc 

được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 

15 ngày phải được trả gộp một lần. 

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả 

một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm 

trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định 

vào một thời điểm có tính chu kỳ. 

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo 

khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu 

công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng 

được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã 

làm trong tháng. 

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử 

dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng 

không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm 

quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì 

người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao 

động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền 

trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 

01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động 

mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại 

thời điểm trả lương. 

  

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban 

đêm 

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính 

theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo 

công việc đang làm như sau: 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 55, 56, 56 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 526 tài liệu 

này) 
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a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít 

nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày 

nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng 

lương ngày. 

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả 

thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá 

tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của 

ngày làm việc bình thường. 

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì 

ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 

20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền 

lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm 

việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc 

của ngày nghỉ lễ, tết. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 99. Tiền lương ngừng việc 

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả 

lương như sau: 

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người 

lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao 

động; 

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không 

được trả lương; những người lao động khác trong 

cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo 

mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp 

hơn mức lương tối thiểu; 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của 

người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt 
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động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về 

tiền lương ngừng việc như sau: 

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở 

xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận 

không thấp hơn mức lương tối thiểu; 

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc 

thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng 

phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu 

tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Điều 100. Trả lương thông qua người cai thầu 

1. Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai 

trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là 

chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những 

người này kèm theo danh sách những người lao động 

làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy 

định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao 

động. 

2. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò 

trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương 

không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác 

cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ 

chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các 

quyền lợi cho người lao động. 

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ 

chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có 

vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

theo quy định của pháp luật. 

  

Điều 101. Tạm ứng tiền lương 

1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều 

kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.  
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2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động 

tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao 

động 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 hợp đồng lao động và người lao 

động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. 

Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật 

Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương. 

3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng 

một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày 

nghỉ. 

Điều 102. Khấu trừ tiền lương 

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền 

lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do 

làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử 

dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật 

này. 

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ 

tiền lương của mình. 

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được 

quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao 

động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân. 

  

Điều 103. Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, 

trợ cấp 

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các 

chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập 

thể hoặc quy định của người sử dụng lao động. 

  

Điều 104. Thưởng 

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình 
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thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho 

người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh 

doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao 

động. 

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết 

định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi 

tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở. 

CHƯƠNG VII. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI 

GIỜ NGHỈ NGƠI 

  

MỤC 1. THỜI GIỜ LÀM VIỆC   

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường 

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ 

trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. 

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ 

làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo 

cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời 

giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 

ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. 

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực 

hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm 

giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và pháp luật có liên quan. 

  

Điều 106. Giờ làm việc ban đêm 

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ 

sáng ngày hôm sau. 

  

Điều 107. Làm thêm giờ 

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm 

việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 59, 60, 61, 62 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 529 tài liệu 

này) 
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định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội 

quy lao động.  

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao 

động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

sau đây: 

a) Phải được sự đồng ý của người lao động; 

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động 

không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 

ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc 

bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình 

thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 

ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng; 

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động 

không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao 

động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong 

một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau 

đây:  

a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, 

may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm 

nghiệp, thủy sản; 

b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, 

thoát nước; 

c) 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; 

d) 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, hỏa hoạn, địch họa, 
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thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây 

chuyền sản xuất; 

đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định. 

4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 

Điều này, 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. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 108. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt 

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao 

động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị 

giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 

107 của Bộ luật này và người lao động không được từ 

chối trong trường hợp sau đây: 

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; 

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng 

con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có 

nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của 

người lao động theo quy định của pháp luật về an 

toàn, vệ sinh lao động. 

  

MỤC 2. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI   

Điều 109. Nghỉ trong giờ làm việc 

1. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy 

định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên 

trong một 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 người lao động làm việc theo ca liên tục 

từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính 
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vào giờ làm việc. 

2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, 

người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các 

đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động. 

Điều 110. Nghỉ chuyển ca 

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 

giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. 

  

Điều 111. Nghỉ hằng tuần 

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ 

liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động 

không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động 

có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ 

tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp 

xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày 

xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy 

lao động. 

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết 

quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì 

người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào 

ngày làm việc kế tiếp. 

  

Điều 112. Nghỉ lễ, tết 

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên 

lương trong những ngày lễ, tết sau đây: 

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương 

lịch); 

b) Tết Âm lịch: 05 ngày; 

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương 

lịch); 

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 

dương lịch); 

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch 
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và 01 ngày liền kề trước hoặc sau); 

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 

3 âm lịch). 

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 

Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền 

dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. 

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng 

Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại 

điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này. 

Điều 113. Nghỉ hằng năm 

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một 

người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, 

hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong 

điều kiện bình thường; 

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa 

thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một 

người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm 

theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.  

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa 

nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng 

năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền 

lương cho những ngày chưa nghỉ. 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định 

lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của 

người lao động và phải thông báo trước cho người lao 

động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 65, 66, 67 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (Trang 530 tài liệu 

này) 
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sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần 

hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. 

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, 

người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy 

định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này. 

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các 

phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số 

ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 

03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài 

ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ 

trong năm. 

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này. 

Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo 

thâm niên làm việc 

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao 

động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động 

theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này 

được tăng thêm tương ứng 01 ngày. 

  

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương 

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng 

nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng 

lao động trong trường hợp sau đây: 

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày; 

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, 

cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; 

con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày. 

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 

ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động 

khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em 

ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết 

hôn. 
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3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng 

lao động để nghỉ không hưởng lương. 

MỤC 3. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ 

NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG 

VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT 

  

Điều 116. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối 

với người làm công việc có tính chất đặc biệt 

Đối với các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh 

vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường 

hàng không; thăm dò, khai thác dầu khí trên biển; làm 

việc trên biển; trong lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ 

thuật bức xạ và hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật sóng cao 

tần; tin học, công nghệ tin học; nghiên cứu ứng dụng 

khoa học, công nghệ tiên tiến; thiết kế công nghiệp; 

công việc của thợ lặn; công việc trong hầm lò; công 

việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo 

đơn đặt hàng; công việc phải thường trực 24/24 giờ; 

các công việc có tính chất đặc biệt khác do Chính phủ 

quy định thì các Bộ, ngành quản lý quy định cụ thể 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sau khi thống 

nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

phải tuân thủ quy định tại Điều 109 của Bộ luật này. 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 68 Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP (trang 531 tài liệu này) 

 

 

CHƯƠNG VIII. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH 

NHIỆM VẬT CHẤT 

  

MỤC 1. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG   

Điều 117. Kỷ luật lao động 

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo 

thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh 

doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội 

quy lao động và do pháp luật quy định. 

  

Điều 118. Nội quy lao động  Điều này được hướng dẫn bởi Điều 69 Nghị định  
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1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao 

động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội 

quy lao động phải bằng văn bản. 

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với 

pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có 

liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung 

chủ yếu sau đây: 

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

b) Trật tự tại nơi làm việc; 

c) An toàn, vệ sinh lao động;  

d) 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; 

đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật 

công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;  

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động 

làm việc khác so với hợp đồng lao động; 

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao 

động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;  

h) Trách nhiệm vật chất; 

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

3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, 

bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động 

phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở.  

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người 

lao động và những nội dung chính phải được niêm yết 

ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.  

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

số 145/2020/NĐ-CP (trang 532 tài liệu này) 

Điều 119. Đăng ký nội quy lao động 

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao 
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động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan 

chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội 

quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ 

đăng ký nội quy lao động.  

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung 

nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động 

sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 

4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác 

nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền 

cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy 

lao động theo quy định tại Điều này. 

Điều 120. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động 

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; 

2. Nội quy lao động; 

3. Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở;  

4. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy 

định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật 
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chất (nếu có). 

Điều 121. Hiệu lực của nội quy lao động 

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 

119 của Bộ luật này nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký 

nội quy lao động. 

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 

người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn 

bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định 

trong nội quy lao động. 

  

Điều 122. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ 

luật lao động 

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: 

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi 

của người lao động; 

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ 

luật là thành viên; 

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào 

chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao 

động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi 

thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp 

luật; 

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành 

biên bản.  

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật 

lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao 

động. 

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi 

vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ 

luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng 

nhất. 
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4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người 

lao động đang trong thời gian sau đây:  

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý 

của người sử dụng lao động; 

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; 

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều 

tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật 

này; 

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ 

thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao 

động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh 

tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận 

thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. 

6. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật 

lao động. 

Điều 123. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ 

ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi 

phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ 

bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử 

dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 

12 tháng. 

2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của 

Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu 

nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để 

xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ 

ngày hết thời gian nêu trên. 

3. Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định 

xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
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Điều 124. Hình thức xử lý kỷ luật lao động 

1. Khiển trách. 

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.  

3. Cách chức. 

4. Sa thải. 

  

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải 

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao 

động áp dụng trong trường hợp sau đây: 

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh 

bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm 

việc; 

2. Người lao động có hành vi 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 thiệt 

hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt 

nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao 

động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy 

định trong nội quy lao động; 

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn 

nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời 

gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người 

lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà 

chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của 

Bộ luật này; 

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn 

trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong 

thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc 

mà không có lý do chính đáng. 

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm 

thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác 

nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền 

và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao 
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động. 

Điều 126. Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ 

luật lao động 

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị 

xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng 

hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày 

bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động 

thì đương nhiên được xóa kỷ luật.  

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn 

nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn 

nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng 

lao động xét giảm thời hạn. 

  

Điều 127. Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ 

luật lao động 

1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, 

nhân phẩm của người lao động. 

2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao 

động. 

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có 

hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy 

lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao 

động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có 

quy định. 

  

Điều 128. Tạm đình chỉ công việc 

1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ 

công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có 

những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao 

động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác 

minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động 

chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao 

động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành 

  



 

77 

 

viên. 

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 

ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. 

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao 

động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình 

chỉ công việc. 

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng 

lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. 

3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao 

động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền 

lương đã tạm ứng. 

4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật 

lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền 

lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. 

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT   

Điều 129. Bồi thường thiệt hại 

1. Người lao động 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 luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng 

lao động. 

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không 

nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 

tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố 

được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì 

người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng 

tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo 

quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này. 

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản 

của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do 

người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá 

định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một 
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phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội 

quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì 

phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường 

hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy 

hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể 

lường trước được và không thể khắc phục được mặc 

dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng 

cho phép thì không phải bồi thường. 

Điều 130. Xử lý bồi thường thiệt hại 

1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại 

phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn 

cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người 

lao động. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý 

việc bồi thường thiệt hại. 

 

 

 

 

 

Khoản 2 Điều này được hướng dẫn bởi Điều 71, 

72 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 533 tài 

liệu này) 

 

Điều 131. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất 

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công 

việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật 

chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với 

người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết 

tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy 

định. 

Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 73 Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP (trang 534 tài liệu này) 

 

CHƯƠNG IX. AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG   

Điều 132. Tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động 

Người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất, 

kinh doanh phải thực hiện quy định của pháp luật về 
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an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 133. Chương trình an toàn, vệ sinh lao động 

1. Chính phủ quyết định Chương trình quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quyết định Chương trình an toàn, vệ sinh lao 

động của địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. 

  

Điều 134. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 

làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện 

đầy đủ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh 

lao động tại nơi làm việc. 

2. Người lao động có trách nhiệm chấp hành quy định, 

nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao 

động; tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ 

năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động tại nơi làm việc. 

  

CHƯƠNG X. NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI 

VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH 

ĐẲNG GIỚI 

  

Điều 135. Chính sách của Nhà nước 

1. Bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nữ, lao 

động nam, thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng 

giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc.  

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện 

để lao động nữ, lao động nam có việc làm thường 

xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian 

biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao 

việc làm tại nhà. 

3. Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao 

Tổ chức thực hiện chính sách đối với lao động nữ 

và bảo đảm bình đẳng giới được hướng dẫn bởi 

Điều 87 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 539 

tài liệu này) 
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động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức 

khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của 

lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu 

quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống 

lao động và cuộc sống gia đình. 

4. Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao 

động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của 

pháp luật về thuế. 

5. Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, 

lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động. Mở rộng nhiều 

loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm 

nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, 

sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.  

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 136. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp 

xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi, tiền lương và các chế độ khác.  

2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện 

của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến 

quyền và lợi ích của phụ nữ. 

3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù 

hợp tại nơi làm việc. 

4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo 

hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao 

động. 

  

Điều 137. Bảo vệ thai sản 

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người 

lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công 

tác xa trong trường hợp sau đây: 

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu 
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làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo; 

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp 

được người lao động đồng ý. 

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới 

chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có 

thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được 

người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc 

nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc 

hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, 

lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi. 

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 

người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai 

sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người 

sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố 

mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết 

hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân 

chấm dứt hoạt động hoặc 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, 

người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

người đại diện theo pháp luật. 

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian 

lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. 

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 

mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 

tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian 
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làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền 

lương theo hợp đồng lao động. 

Điều 138. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn 

hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai 

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục 

làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động.  

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải 

thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác 

nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền 

về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.  

2. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với 

người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời 

gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền 

chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời 

gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động. 

  

Điều 139. Nghỉ thai sản 

1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi 

sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh 

không quá 02 tháng. 

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ 

con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ 

thêm 01 tháng. 

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được 

hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội. 
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3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 

1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ 

thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa 

thuận với người sử dụng lao động.  

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định 

tại khoản 1 Điều này, lao động nữ có thể trở lại làm 

việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người 

lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động 

đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại 

cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp 

này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do 

người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục 

được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm xã hội. 

5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận 

nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang 

thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai 

hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 140. Bảo đảm việc làm cho lao động nghỉ thai 

sản 

Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm 

việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các 

khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của Bộ luật này mà không bị 

cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi 

nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì 

người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho 

họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước 

khi nghỉ thai sản. 

  

Điều 141. Trợ cấp trong thời gian chăm sóc con ốm 

đau, thai sản và thực hiện các biện pháp tránh thai 
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Thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm 

đau, khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, 

phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, 

triệt sản, người lao động được hưởng trợ cấp theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 142. Nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới 

chức năng sinh sản và nuôi con 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu 

tới chức năng sinh sản và nuôi con.  

2. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ 

thông tin về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, yêu cầu của 

công việc để người lao động lựa chọn và phải bảo đảm 

điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 

theo quy định khi sử dụng họ làm công việc thuộc 

danh mục quy định tại khoản 1 Điều này. 

Khoản này được hướng dẫn bởi Chương IV Thông 

tư 10/2020/TT-BLĐTBXH (trang 722 tài liệu này) 

 

CHƯƠNG XI. NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI 

VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT 

SỐ LAO ĐỘNG KHÁC 

  

MỤC 1. LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN   

Điều 143. Lao động chưa thành niên 

1. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa 

đủ 18 tuổi. 

2. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không 

được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy 

định tại Điều 147 của Bộ luật này. 

3. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được 

làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

4. Người chưa đủ 13 tuổi chỉ được làm các công việc 

 

 

 

 

 

 

Khoản 3 Điều này được hướng dẫn bởi Điều 8 

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH8 (trang 463, 

trang 700 tài liệu này) 

 

                                              
8 Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên; 
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theo quy định tại khoản 3 Điều 145 của Bộ luật này. 

Điều 144. Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành 

niên 

1. Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc 

phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể 

lực, trí lực, nhân cách.  

2. Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa 

thành niên có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người 

lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong 

quá trình lao động. 

3. Khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử 

dụng lao động phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc 

người giám hộ; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ 

tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả 

những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 

4. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để lao động 

chưa thành niên được học văn hóa, giáo dục nghề 

nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề. 

  

Điều 145. Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc 

1. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người 

sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây: 

a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với 

người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp 

luật của người đó;  

b) Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian 

học tập của người chưa đủ 15 tuổi; 

c) Phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khỏe của 

người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ 

chức kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 

Điều này được hướng dẫn bởi Chương II Thông tư 

số 09/2020/TT-BLĐTBXH (trang 697 tài liệu này) 
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06 tháng; 

d) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao 

động phù hợp với lứa tuổi. 

2. Người sử dụng lao động chỉ được tuyển dụng và sử 

dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi vào làm 

các công việc nhẹ theo quy định tại khoản 3 Điều 143 

của Bộ luật này. 

3. Người sử dụng lao động không được tuyển dụng và 

sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, trừ các công 

việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm 

tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của 

người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định chi tiết Điều này. 

Điều 146. Thời giờ làm việc của người chưa thành 

niên 

1. Thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không 

được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 

tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban 

đêm.  

2. Thời giờ làm việc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa 

đủ 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 

giờ trong 01 tuần. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 

tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 

trong một số nghề, công việc theo danh mục do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành. 

 

 

 

 

 

 

Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến 

chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm 

việc vào ban đêm được hướng dẫn bởi Điều 10 

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH (Trang 700 tài 

liệu này) 

 

Điều 147. Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng 

người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi  

1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa 
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đủ 18 tuổi làm các công việc sau đây: 

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng 

của người chưa thành niên; 

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất 

tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác; 

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí 

gas, chất nổ; 

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; 

đ) Phá dỡ các công trình xây dựng; 

e) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; 

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ; 

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể 

lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. 

2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa 

đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi sau đây: 

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong 

đường hầm; 

b) Công trường xây dựng; 

c) Cơ sở giết mổ gia súc; 

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, 

khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; 

điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử; 

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể 

lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định danh mục tại điểm h khoản 1 và điểm đ 

khoản 2 Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí 

lực, nhân cách của người chưa thành niên theo 

Điểm h Khoản 1 Điều này được hướng dẫn bởi 

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH 

(trang 700 và trang 709 tài liệu này). 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn Điểm đ Khoản 2 Điều này: Danh mục 

nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, 

trí lực, nhân cách của người chưa thành niên được 

hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 

09/2020/TT-BLĐTBXH (trang 700 và trang 714 

tài liệu này) 

MỤC 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI   

Điều 148. Người lao động cao tuổi 

1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động 
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sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ 

luật này. 

2. Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với 

người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm 

việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không 

trọn thời gian. 

3. Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động 

cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm 

quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. 

Điều 149. Sử dụng người lao động cao tuổi 
1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể 

thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác 

định thời hạn. 

2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu 

theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc 

theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang 

hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi 

được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy 

định của pháp luật, hợp đồng lao động. 

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng 

xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường 

hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn. 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm 

chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi 

làm việc. 

  

MỤC 3. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI 

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO 

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI 

VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC 

NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 
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Điều 150. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao 

động để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp 

luật nước sở tại, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy định khác. 

2. Công dân Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước 

ngoài tại Việt Nam, trong khu công nghiệp, khu kinh 

tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc làm việc cho 

cá nhân là công dân nước ngoài tại Việt Nam phải 

tuân theo pháp luật Việt Nam và được pháp luật bảo 

vệ.  

3. Chính phủ quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản 

lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 3 Điều này được hướng dẫn bởi Chương III 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (trang 608 tài liệu 

này) 

Xem thêm các quy định về 

Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài: 

1. Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

20069 (trang 320 tài liệu 

này); 

2. Nghị định số 

38/2020/NĐ-CP10 (trang 

419 tài liệu này) 

 

Điều 151. Điều kiện người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ; 

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh 

  

                                              
9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài số  
10 Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
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nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Y tế; 

c) Không phải là người đang trong thời gian chấp 

hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt 

Nam; 

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 154 của Bộ luật này. 

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được 

vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử 

dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp 

đồng lao động xác định thời hạn. 

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được 

pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên có quy định khác. 

Điều 152. Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu 

chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào 

làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và 

lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa 

đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi 

tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc 

tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động 

và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà 

Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài được hướng dẫn bởi Mục 1 Chương II Nghị 

định 152/2020/NĐ-CP (trang 599 tài liệu này) 
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nước có thẩm quyền. 

3. Nhà thầu trước khi tuyển và sử dụng lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam phải kê khai cụ thể các vị 

trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh 

nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao 

động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự 

chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Điều 153. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

và người lao động nước ngoài 

1. Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy 

phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

2. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh 

hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam.  

3. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động 

nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép 

lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

  

Điều 154. Người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty 

trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định 

của Chính phủ. 

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn 

theo quy định của Chính phủ. 

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu 

trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều này được hướng dẫn bởi Mục 2 Chương II 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (trang 601 tài liệu 

này) 
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4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực 

hiện chào bán dịch vụ. 

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý 

sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy 

sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới 

sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và 

các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam 

không xử lý được. 

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành 

nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật 

sư. 

7. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

8. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và 

sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 

9. Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 

Điều 155. Thời hạn của giấy phép lao động 

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, 

trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với 

thời hạn tối đa là 02 năm. 

Việc gia hạn Giấy phép lao động được hướng dẫn 

bởi Mục 5 Chương II Nghị định số 152/2020/NĐ-

CP (trang 607 tài liệu này) 

 

Điều 156. Các trường hợp giấy phép lao động hết 

hiệu lực 

1. Giấy phép lao động hết thời hạn. 

2. Chấm dứt hợp đồng lao động.  

3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với 

nội dung của giấy phép lao động đã được cấp. 

4. Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép 

lao động đã được cấp.  

5. Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy 

phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt. 

6. Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử 
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lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc 

tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là 

người nước ngoài chấm dứt hoạt động.  

8. Giấy phép lao động bị thu hồi. 

 

 

 

 

Khoản 8 Điều này được hướng dẫn bởi mục 6 

Chương II Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (trang 

608 tài liệu này). 

Điều 157. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép 

lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động  

Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, 

cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy 

xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối 

với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Điều này được hướng dẫn bởi Chương II Nghị 

định số 152/2020/NĐ-CP (trang 599 tài liệu này) 

 

MỤC 4. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT   

Điều 158. Chính sách của Nhà nước đối với lao 

động là người khuyết tật 

Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của 

người lao động là người khuyết tật; có chính sách 

khuyến khích, ưu đãi phù hợp đối với người sử dụng 

lao động trong tạo việc làm và nhận người lao động là 

người khuyết tật vào làm việc theo quy định của pháp 

luật về người khuyết tật. 

  

Điều 159. Sử dụng lao động là người khuyết tật 

1. Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện 

lao động, công cụ lao động, an toàn, vệ sinh lao động 

và tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp với người 

lao động là người khuyết tật. 

 2. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của 

người lao động là người khuyết tật khi quyết định 

những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ. 

  

Điều 160. Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng   
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lao động là người khuyết tật 

1. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy 

giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm 

việc vào ban đêm, trừ trường hợp người lao động là 

người khuyết tật đồng ý. 

2. Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh 

mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành mà không có sự đồng ý của người 

khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động 

cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó. 

MỤC 5. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC 

GIA ĐÌNH 

  

Điều 161. Lao động là người giúp việc gia đình 

1. Lao động là người giúp việc gia đình là người lao 

động làm thường xuyên các công việc trong gia đình 

của một hoặc nhiều hộ gia đình. 

Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội 

trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, 

chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc 

khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt 

động thương mại. 

2. Chính phủ quy định về lao động là người giúp việc 

gia đình. 

Điều này được hướng dẫn bởi Chương X Nghị 

định số 145/2020/NĐ-CP (trang 540 tài liệu này) 

 

Điều 162. Hợp đồng lao động đối với lao động là 

người giúp việc gia đình 

1. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao 

động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia 

đình. 

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với lao động là 

người giúp việc gia đình do hai bên thỏa thuận. Một 
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bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 

ngày. 

3. Hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động về hình 

thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc 

hằng ngày, chỗ ở. 

Điều 163. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi 

sử dụng lao động là người giúp việc gia đình 

1. Thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã giao kết trong hợp 

đồng lao động. 

2. Trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp 

luật để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế.  

3. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc 

gia đình. 

4. Bố trí chỗ ăn, ở hợp vệ sinh cho người giúp việc gia 

đình nếu có thỏa thuận. 

5. Tạo cơ hội cho người giúp việc gia đình được tham 

gia học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp.  

6. Trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia 

đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp 

việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời 

hạn. 

  

Điều 164. Nghĩa vụ của lao động là người giúp việc 

gia đình 

1. Thực hiện đầy đủ thỏa thuận đã giao kết trong hợp 

đồng lao động. 

2. Phải bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo quy định 

của pháp luật nếu làm hỏng, mất tài sản của người sử 

dụng lao động. 

3. Thông báo kịp thời với người sử dụng lao động về 
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khả năng, nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn, sức 

khỏe, tính mạng, tài sản của gia đình người sử dụng 

lao động và bản thân. 

4. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền nếu người sử 

dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, 

cưỡng bức lao động hoặc có hành vi khác vi phạm 

pháp luật. 

Điều 165. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người 

sử dụng lao động  

1. Ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, 

dùng vũ lực đối với lao động là người giúp việc gia 

đình.  

2. Giao việc cho người giúp việc gia đình không theo 

hợp đồng lao động. 

3. Giữ giấy tờ tùy thân của người lao động. 

  

MỤC 6. MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC   

Điều 166. Người lao động làm việc trong lĩnh vực 

nghệ thuật, thể dục, thể thao, hàng hải, hàng không 

Người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, 

thể dục, thể thao, hàng hải, hàng không được áp dụng 

một số chế độ phù hợp về đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ, kỹ năng nghề; hợp đồng lao động; tiền 

lương, tiền thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi; an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của 

Chính phủ. 

  

Điều 167. Người lao động nhận công việc về làm tại 

nhà 

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng 

lao động để nhận việc về làm tại nhà. 

  

CHƯƠNG XII. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM 

Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

  

Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  Xem chi tiết quy định pháp 
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bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ 

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động 

tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người 

lao động. 

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng 

chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động 

không phải trả lương cho người lao động, trừ trường 

hợp hai bên có thỏa thuận khác. 

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách 

nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một 

khoản tiền cho người lao động tương đương với mức 

người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

luật: 

1. Luật Bảo hiểm xã hội 

201411 (trang 222 tài liệu 

này); 

2. Luật Bảo hiểm y tế 

200812 (trang 264 tài liệu 

này); 

3. Luật sửa đổi, bô sung 

Luật Bảo hiểm y tế năm 

201413 (trang 282 tài liệu 

này); 

4. Nghị định số 

28/2020/NĐ-CP14 (trang 

442 tài liệu này); 

5. Nghị định số 

30/2016/NĐ-CP15 (trang 

645 tài liệu này). 

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu 

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian 

đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về 

Điều này được hướng dẫn bởi Nghị định só 

135/2020/NĐ-CP16 (trang 485 tài liệu này) 

 

                                              
11 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (Quốc hội, ngày 20 tháng 11 năm 2014); 
12 Luật Bảo hiểm y tế số  25/2008/QH12 (Quốc hội, ngày 14 tháng 11 năm 2008); 
13 Luật sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 (Quốc hội, ngày 13 tháng 6 năm 2014); 
14 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP (Chính phủ, 01/3/2020) quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 
15 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 
16 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 18 tháng 11 năm 2020) Quy định về tuổi nghỉ hưu. 
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bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi 

nghỉ hưu. 

2. 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 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 lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối 

với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 

tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao 

động nữ. 

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn 

nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 

Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở 

tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định 

tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

CHƯƠNG XIII. TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI 

LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 

  

Điều 170. Quyền thành lập, gia nhập và tham gia 

hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở 

1. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập và 
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hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công 

đoàn. 

2. Người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành 

lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp theo quy định tại các 

điều 172, 173 và 174 của Bộ luật này.  

3. Các tổ chức đại diện người lao động quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này bình đẳng về quyền và 

nghĩa vụ trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan 

hệ lao động. 

Điều 171. Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức 

Công đoàn Việt Nam 

1. Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn 

Việt Nam được thành lập ở các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp. 

2. Việc thành lập, giải thể, tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn cơ sở được thực hiện theo quy định của 

Luật Công đoàn. 

 Xem thêm Luật Công đoàn 

201217 (trang 311 tài liệu 

này) 

Điều 172. Thành lập, gia nhập tổ chức của người 

lao động tại doanh nghiệp 

1. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được 

thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp đăng ký.  

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tổ chức 

và hoạt động phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Hiến 

pháp, pháp luật và điều lệ; tự nguyện, tự quản, dân 

chủ, minh bạch. 

2. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bị thu 

hồi đăng ký khi vi phạm về tôn chỉ, mục đích của tổ 

 Xem thêm Luật Công đoàn 

2012 (trang 311 tài liệu 

này) 

                                              
17 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 (Quốc hội, ngày 20 tháng 6 năm 2012) 
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chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 174 của Bộ 

luật này hoặc tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp chấm dứt sự tồn tại trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc doanh nghiệp 

giải thể, phá sản. 

3. Trường hợp tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp gia nhập Công đoàn Việt Nam thì thực hiện 

theo quy định của Luật Công đoàn. 

4. Chính phủ 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 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. 

Điều 173. Ban lãnh đạo và thành viên tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp 

1. Tại thời điểm đăng ký, tổ chức của người lao động 

tại doanh nghiệp phải có số lượng tối thiểu thành viên 

là người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo quy 

định của Chính phủ. 

2. Ban lãnh đạo do thành viên của tổ chức của người 

lao động tại doanh nghiệp bầu. Thành viên ban lãnh 

đạo là người lao động Việt Nam đang làm việc tại 

doanh nghiệp; không đang trong thời gian bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt hoặc chưa 

được xóa án tích do phạm các tội xâm phạm an ninh 

quốc gia, các tội xâm phạm quyền tự do của con 

người, quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm 

phạm sở hữu theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

  

Điều 174. Điều lệ tổ chức của người lao động tại 

doanh nghiệp 

1. Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh 
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nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ tổ chức; biểu tượng (nếu có); 

b) Tôn chỉ, mục đích và phạm vi hoạt động là bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên tổ 

chức mình trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp; 

cùng với người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề 

liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao 

động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ 

lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; 

c) Điều kiện, thủ tục gia nhập và ra khỏi tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp.  

Trong một tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp không đồng thời có thành viên là người lao 

động thông thường và thành viên là người lao động 

trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định liên 

quan đến điều kiện lao động, tuyển dụng lao động, kỷ 

luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 

chuyển người lao động làm công việc khác; 

d) Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ, người đại diện của tổ 

chức; 

đ) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động; 

e) Thể thức thông qua quyết định của tổ chức.  

Những nội dung phải do thành viên quyết định theo đa 

số bao gồm thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ 

chức; bầu cử, miễn nhiệm người đứng đầu và thành 

viên ban lãnh đạo của tổ chức; chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, đổi tên, giải thể, liên kết tổ chức; gia nhập 

Công đoàn Việt Nam;  

g) Phí thành viên, nguồn tài sản, tài chính và việc 

quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của tổ chức. 

Việc thu, chi tài chính của tổ chức của người lao động 

tại doanh nghiệp phải được theo dõi, lưu trữ và định 
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kỳ hằng năm công khai cho thành viên của tổ chức; 

h) Kiến nghị và giải quyết kiến nghị của thành viên 

trong nội bộ tổ chức. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 175. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người 

sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập 

và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở 

1. Phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên 

ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động tổ 

chức đại diện người lao động, bao gồm: 

a) Yêu cầu tham gia, không tham gia hoặc ra khỏi tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở để được tuyển 

dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động; 

b) Sa thải, kỷ luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động, không tiếp tục giao kết hoặc gia hạn hợp đồng 

lao động, chuyển người lao động làm công việc khác; 

c) Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc, 

các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động; 

d) Cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc 

nhằm làm suy yếu hoạt động của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở.  

2. Can thiệp, thao túng quá trình thành lập, bầu cử, 

xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các 

hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở, bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính hoặc các biện 

pháp kinh tế khác nhằm làm vô hiệu hóa hoặc suy yếu 

việc thực hiện chức năng đại diện của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở hoặc phân biệt đối xử giữa 

các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

  

Điều 176. Quyền của thành viên ban lãnh đạo của   
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tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

1. Thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở có quyền sau đây:  

a) Tiếp cận người lao động tại nơi làm việc trong quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở. Việc thực hiện quyền này 

phải bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của người sử dụng lao động; 

b) Tiếp cận người sử dụng lao động để thực hiện các 

nhiệm vụ đại diện của tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở; 

c) Được sử dụng thời gian làm việc theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này để thực hiện công việc 

của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà vẫn 

được người sử dụng lao động trả lương;  

d) Được hưởng các bảo đảm khác trong quan hệ lao 

động và trong việc thực hiện chức năng đại diện theo 

quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định thời gian tối thiểu mà người sử 

dụng lao động dành cho toàn bộ thành viên ban lãnh 

đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để 

thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện trên cơ sở số 

lượng thành viên của tổ chức. 

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người 

sử dụng lao động thỏa thuận về thời gian tăng thêm so 

với thời gian tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này 

và cách thức sử dụng thời gian làm việc của thành 

viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế. 

Điều 177. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối 

với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

1. Không được cản trở, gây khó khăn khi người lao 
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động tiến hành các hoạt động hợp pháp nhằm thành 

lập, gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở. 

2. Công nhận và tôn trọng các quyền của tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở đã được thành lập hợp 

pháp. 

3. Phải thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm 

công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động 

là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận 

được, hai bên phải báo cáo với cơ quan chuyên môn 

về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sau 30 

ngày kể từ ngày báo cho cơ quan chuyên môn về lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết, người sử 

dụng lao động mới có quyền quyết định. Trường hợp 

không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao 

động thì người lao động, ban lãnh đạo của tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu giải 

quyết tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục do 

pháp luật quy định. 

4. Phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết 

nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh 

đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang 

trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.  

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 178. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở trong quan hệ lao động 

1. Thương lượng tập thể với người sử dụng lao động 

theo quy định của Bộ luật này. 

2. Đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật 
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này. 

3. Được tham khảo ý kiến xây dựng và giám sát việc 

thực hiện thang lương, bảng lương, mức lao động, quy 

chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động và 

những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người 

lao động là thành viên của mình. 

4. Đại diện cho người lao động trong quá trình giải 

quyết khiếu nại, tranh chấp lao động cá nhân khi được 

người lao động ủy quyền. 

5. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của 

Bộ luật này. 

6. Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức đăng 

ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nhằm tìm hiểu 

pháp luật về lao động; về trình tự, thủ tục thành lập tổ 

chức đại diện người lao động và việc tiến hành các 

hoạt động đại diện trong quan hệ lao động sau khi 

được cấp đăng ký. 

7. Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và 

được cung cấp thông tin, bảo đảm các điều kiện cần 

thiết cho hoạt động của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở. 

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật. 

CHƯƠNG XIV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

LAO ĐỘNG 

  

MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

  

Điều 179. Tranh chấp lao động 

1. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và 

nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình 

xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; 

tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động 
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với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan 

trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao 

động bao gồm: 

a) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động 

với người sử dụng lao động; giữa người lao động với 

doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê 

lại với người sử dụng lao động thuê lại; 

b) Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi 

ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao 

động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều 

tổ chức của người sử dụng lao động. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp 

giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động 

với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ 

chức của người sử dụng lao động phát sinh trong 

trường hợp sau đây: 

a) Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy 

định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, 

quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác; 

b) Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy 

định của pháp luật về lao động; 

c) Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt 

đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh 

đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành 

lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người 

lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người 

lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí. 

3. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm: 

a) Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình 

thương lượng tập thể; 

b) Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến 
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hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 180. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao 

động 

1. Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương 

lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh 

chấp lao động.  

2. Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua 

hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích 

của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã 

hội, không trái pháp luật.  

3. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh 

chóng và đúng pháp luật. 

4. Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá 

trình giải quyết tranh chấp lao động. 

5. Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao 

động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp 

hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý. 

  

Điều 181. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong 

giải quyết tranh chấp lao động 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách 

nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động, 

tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn, 

hỗ trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp 

lao động. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức việc 

tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của hòa giải 

viên lao động, trọng tài viên lao động trong giải quyết 

tranh chấp lao động. 

3. Khi có yêu cầu, cơ quan chuyên môn về lao động 
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thuộc Ủy ban nhân dân là đầu mối tiếp nhận yêu cầu 

giải quyết tranh chấp lao động và có trách nhiệm phân 

loại, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các bên trong giải 

quyết tranh chấp lao động. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận 

yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động có trách nhiệm 

chuyển yêu cầu đến hòa giải viên lao động đối với 

trường hợp bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải lao 

động, chuyển đến Hội đồng trọng tài trong trường hợp 

yêu cầu Hội đồng trọng tài giải quyết hoặc hướng dẫn 

gửi đến Tòa án để giải quyết. 

Điều 182. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải 

quyết tranh chấp lao động 

1. Trong giải quyết tranh chấp lao động, các bên có 

quyền sau đây: 

a) Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào 

quá trình giải quyết; 

b) Rút yêu cầu hoặc thay đổi nội dung yêu cầu; 

c) Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh 

chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể 

không vô tư hoặc không khách quan. 

2. Trong giải quyết tranh chấp lao động, các bên có 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để 

chứng minh cho yêu cầu của mình;  

b) Chấp hành thỏa thuận đã đạt được, quyết định của 

Ban trọng tài lao động, bản án, quyết định của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật. 

  

Điều 183. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp lao động, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
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hạn của mình, có quyền yêu cầu các bên tranh chấp, 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài 

liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, mời người làm 

chứng và người có liên quan. 

Điều 184. Hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động là người do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao 

động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ 

phát triển quan hệ lao động. 

2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ 

nhiệm, chế độ, điều kiện hoạt động và việc quản lý 

hòa giải viên lao động; thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

cử hòa giải viên lao động. 

 

 

 

 

 

Khoản 2 Điều này được hướng dẫn bởi Mục 1 

Chương XI Nghị định 145/2020/NĐ-CP (trang 

543 tài liệu này) 

 

Điều 185. Hội đồng trọng tài lao động 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 

lập Hội đồng trọng tài lao động, bổ nhiệm Chủ tịch, 

thư ký và các trọng tài viên lao động của Hội đồng 

trọng tài lao động. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài 

lao động là 05 năm. 

2. Số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng 

tài lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định, ít nhất là 15 người, bao gồm số lượng 

ngang nhau do các bên đề cử, cụ thể như sau: 

a) Tối thiểu 05 thành viên do cơ quan chuyên môn về 

lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề cử, trong 

đó có Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo và thư ký 

Hội đồng là công chức của cơ quan chuyên môn về 

lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Tối thiểu 05 thành viên do công đoàn cấp tỉnh đề 

cử; 

c) Tối thiểu 05 thành viên do các tổ chức đại diện của 

người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất 
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đề cử.  

3. Tiêu chuẩn và chế độ làm việc của trọng tài viên lao 

động được quy định như sau: 

a) Trọng tài viên lao động là người hiểu biết pháp luật, 

có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động, có uy 

tín và công tâm; 

b) Khi đề cử trọng tài viên lao động theo quy định tại 

khoản 2 Điều này, cơ quan chuyên môn về lao động 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công đoàn cấp tỉnh, 

tổ chức đại diện của người sử dụng lao động có thể cử 

người của cơ quan, tổ chức mình hoặc cử người khác 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đối với trọng tài viên 

lao động theo quy định; 

c) Thư ký Hội đồng trọng tài lao động thực hiện 

nhiệm vụ thường trực của Hội đồng trọng tài lao động. 

Trọng tài viên lao động làm việc theo chế độ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm. 

4. Khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo 

quy định tại các điều 189, 193 và 197 của Bộ luật này, 

Hội đồng trọng tài lao động quyết định thành lập Ban 

trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp như sau: 

a) Đại diện mỗi bên tranh chấp chọn 01 trọng tài viên 

trong số danh sách trọng tài viên lao động; 

b) Trọng tài viên lao động do các bên lựa chọn theo 

quy định tại điểm a khoản này thống nhất lựa chọn 01 

trọng tài viên lao động khác làm Trưởng Ban trọng tài 

lao động; 

c) Trường hợp các bên tranh chấp cùng lựa chọn một 

trọng tài viên để giải quyết tranh chấp lao động thì 

Ban trọng tài lao động chỉ gồm 01 trọng tài viên lao 

động đã được lựa chọn. 

5. Ban trọng tài lao động làm việc theo nguyên tắc tập 
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thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy định 

tại điểm c khoản 4 Điều này.  

6. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều 

kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ 

và điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, 

Hội đồng trọng tài lao động; tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng trọng tài lao động; việc thành lập và hoạt 

động của Ban trọng tài lao động quy định tại Điều 

này. 

 

 

Khoản 6 Điều này được hướng dẫn bởi Mục 2 

Chương XI Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 

547 tài liệu này) 

Điều 186. Cấm hành động đơn phương trong khi 

tranh chấp lao động đang được giải quyết 
Khi tranh chấp lao động đang được cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn theo 

quy định của Bộ luật này thì không bên nào được hành 

động đơn phương chống lại bên kia. 

  

MỤC 2. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN 

  

Điều 187. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao 

động cá nhân 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: 

1. Hòa giải viên lao động; 

2. Hội đồng trọng tài lao động; 

3. Tòa án nhân dân. 

  

Điều 188. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao 

động cá nhân của hòa giải viên lao động 

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết 

thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động 

trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc 

Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây 

không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải: 

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải 
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hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động; 

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp 

đồng lao động; 

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng 

lao động; 

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với 

doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; 

e) Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao 

động thuê lại. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa 

giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu 

giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại 

khoản 3 Điều 181 của Bộ luật này, hòa giải viên lao 

động phải kết thúc việc hòa giải. 

3. Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh 

chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người 

khác tham gia phiên họp hòa giải. 

4. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, 

hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.  

Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao 

động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải 

thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa 

giải viên lao động. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải 
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viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên 

xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án 

hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa 

giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của 

các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. 

Trường hợp phương án hòa giải không được chấp 

nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính 

đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải 

không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có 

chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao 

động.  

5. Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải 

không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp 

trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên 

bản. 

6. Trường hợp một trong các bên không thực hiện các 

thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có 

quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa 

án giải quyết.  

7. Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa 

giải quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trường hợp 

hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều này 

mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải 

hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định 

tại khoản 4 Điều này thì các bên tranh chấp có quyền 

lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết 

tranh chấp: 

a) Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo 

quy định tại Điều 189 của Bộ luật này; 

b) Yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 189. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân   
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của Hội đồng trọng tài lao động 

1. Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền 

yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh 

chấp trong trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 188 

của Bộ luật này. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao 

động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng 

thời yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 4 Điều này. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, Ban trọng tài lao động phải được 

thành lập để giải quyết tranh chấp.  

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao 

động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra 

quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho 

các bên tranh chấp.  

4. Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 

này mà Ban trọng tài lao động không được thành lập 

hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà 

Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết 

tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

5. Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết 

định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động 

thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 190. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp 

lao động cá nhân 

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện 

hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ 

ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. 

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải 
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quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ 

ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. 

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao 

động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành 

vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình bị vi phạm. 

4. Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự 

kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do 

khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu 

cầu đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian 

có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý 

do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết 

tranh chấp lao động cá nhân. 

MỤC 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

VỀ QUYỀN 

  

Điều 191. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể về quyền 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: 

a) Hòa giải viên lao động; 

b) Hội đồng trọng tài lao động; 

c) Tòa án nhân dân. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được 

giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên 

lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao 

động hoặc Tòa án giải quyết. 

  

Điều 192. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp 

lao động tập thể về quyền 

1. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập 

thể về quyền được thực hiện theo quy định tại các 
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khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 188 của Bộ luật này. 

Đối với tranh chấp quy định tại điểm b và điểm c 

khoản 2 Điều 179 của Bộ luật này mà xác định có 

hành vi vi phạm pháp luật thì hòa giải viên lao động 

lập biên bản và chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

2. Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết 

thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của 

Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành 

hòa giải thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một 

trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp: 

a) Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo 

quy định tại Điều 193 của Bộ luật này; 

b) Yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 193. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể 

về quyền của Hội đồng trọng tài lao động 

1. Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền 

yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh 

chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết 

thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của 

Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành 

hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa 

thuận trong biên bản hòa giải thành.  

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, Ban trọng tài lao động phải được 

thành lập để giải quyết tranh chấp.  

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, 

căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa 

ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng 

ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác, Ban 
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trọng tài phải ra quyết định về việc giải quyết tranh 

chấp và gửi cho các bên tranh chấp. 

Đối với tranh chấp quy định tại điểm b và điểm c 

khoản 2 Điều 179 của Bộ luật này mà xác định có 

hành vi vi phạm pháp luật thì Ban trọng tài lao động 

không ra quyết định giải quyết mà lập biên bản và 

chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Trường hợp các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp 

thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định 

tại Điều này thì trong thời gian Hội đồng trọng tài lao 

động đang tiến hành giải quyết tranh chấp, các bên 

không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết. 

5. Khi hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà 

Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết 

thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Ban trọng 

tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp 

thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

6. Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết 

định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động 

thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 194. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp 

lao động tập thể về quyền 

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện 

hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 

tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh 

chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm. 

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải 

quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng 

kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho 

rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm. 

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao 
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động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện 

ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp 

pháp của mình bị vi phạm. 

MỤC 4. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

VỀ LỢI ÍCH 

  

Điều 195. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể về lợi ích 

1. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm: 

a) Hòa giải viên lao động; 

b) Hội đồng trọng tài lao động. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được 

giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên 

lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao 

động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công. 

  

Điều 196. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp 

lao động tập thể về lợi ích 

1. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập 

thể về lợi ích được thực hiện theo quy định tại các 

khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 188 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp hòa giải thành, biên bản hòa giải thành 

phải bao gồm đầy đủ nội dung các bên đã đạt được 

thỏa thuận, có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa 

giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị 

pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh 

nghiệp. 

3. Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn 

hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật 

này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa 

giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa 

thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên tranh 
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chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức 

sau để giải quyết tranh chấp: 

a) Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo 

quy định tại Điều 197 của Bộ luật này; 

b) Tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến 

hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của 

Bộ luật này để đình công. 

Điều 197. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể 

về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động 

1. Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền 

yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh 

chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết 

thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của 

Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành 

hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa 

thuận trong biên bản hòa giải thành. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, Ban trọng tài lao động phải được 

thành lập để giải quyết tranh chấp.  

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, 

căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa 

ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng 

ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác, Ban 

trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết 

tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.  

4. Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông 

qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại 

Điều này thì tổ chức đại diện người lao động không 

được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng 

trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh 

chấp.  
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Khi hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà 

Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết 

thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Ban trọng 

tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc 

người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực 

hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng 

tài lao động thì tổ chức đại diện người lao động là bên 

tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các 

điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để đình công. 

MỤC 5. ĐÌNH CÔNG   

Điều 198. Đình công 

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có 

tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu 

trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ 

chức đại diện người lao động có quyền thương lượng 

tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức 

và lãnh đạo. 

  

Điều 199. Trường hợp người lao động có quyền 

đình công 

Tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp lao 

động tập thể về lợi ích có quyền tiến hành thủ tục quy 

định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để 

đình công trong trường hợp sau đây:  

1. Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải 

quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa 

giải viên lao động không tiến hành hòa giải; 

2. Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc 

thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh 

chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp 

không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của 

Ban trọng tài lao động. 

  

Điều 200. Trình tự đình công   
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1. Lấy ý kiến về đình công theo quy định tại Điều 201 

của Bộ luật này. 

2. Ra quyết định đình công và thông báo đình công 

theo quy định tại Điều 202 của Bộ luật này. 

3. Tiến hành đình công. 

Điều 201. Lấy ý kiến về đình công 

1. Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện 

người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình 

công quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có trách 

nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc 

thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện 

người lao động tham gia thương lượng. 

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm: 

a) Đồng ý hay không đồng ý đình công; 

b) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về 

nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 

202 của Bộ luật này. 

3. Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình 

thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác. 

4. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý 

kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động 

quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao 

động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không 

được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh bình thường của người sử dụng lao động. 

Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, 

cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện 

người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công. 

  

Điều 202. Quyết định đình công và thông báo thời 

điểm bắt đầu đình công 

1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý 

với nội dung lấy ý kiến đình công theo quy định tại 
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khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện 

người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.  

2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây: 

a) Kết quả lấy ý kiến đình công; 

b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; 

c) Phạm vi tiến hành đình công;  

d) Yêu cầu của người lao động;  

đ) Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ 

chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình 

công. 

3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình 

công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh 

đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định 

đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử 

dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu 

cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao 

động tổ chức và lãnh đạo đình công. 

Điều 203. Quyền của các bên trước và trong quá 

trình đình công 

1. Tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh 

chấp lao động tập thể hoặc cùng đề nghị hòa giải viên 

lao động, Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa 

giải, giải quyết tranh chấp lao động. 

2. Tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức 

và lãnh đạo đình công theo quy định tại Điều 198 của 

Bộ luật này có quyền sau đây: 

a) Rút quyết định đình công nếu chưa đình công hoặc 

chấm dứt đình công nếu đang đình công; 

b) Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp 
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pháp. 

3. Người sử dụng lao động có quyền sau đây: 

a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông 

báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động 

đang tổ chức và lãnh đạo đình công; 

b) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian 

đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động 

bình thường hoặc để bảo vệ tài sản; 

c) Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp 

pháp. 

Điều 204. Trường hợp đình công bất hợp pháp 

1. Không thuộc trường hợp được đình công quy định 

tại Điều 199 của Bộ luật này. 

2. Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền 

tổ chức và lãnh đạo đình công. 

3. Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành 

đình công theo quy định của Bộ luật này. 

4. Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy 

định của Bộ luật này. 

5. Tiến hành đình công trong trường hợp không được 

đình công quy định tại Điều 209 của Bộ luật này. 

6. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công 

của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 210 

của Bộ luật này. 

  

Điều 205. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thời 

nơi làm việc 

Ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời 

nơi làm việc, người sử dụng lao động phải niêm yết 

công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc 

tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan, tổ chức 

sau đây: 
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1. Tổ chức đại diện người lao động đang tổ chức và 

lãnh đạo đình công; 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nơi làm việc dự kiến 

đóng cửa; 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nơi làm việc dự kiến 

đóng cửa. 

Điều 206. Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi 

làm việc 

1. Trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình công ghi 

trong quyết định đình công. 

2. Sau khi người lao động ngừng đình công. 

  

Điều 207. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp 

khác của người lao động trong thời gian đình công 

1. Người lao động không tham gia đình công nhưng 

phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương 

ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ 

luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp 

luật về lao động.  

2. Người lao động tham gia đình công không được trả 

lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp 

luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

  

Điều 208. Các hành vi bị nghiêm cấm trước, trong 

và sau khi đình công 

1. Cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích 

động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công; cản 

trở người lao động không tham gia đình công đi làm 

việc. 

2. Dùng bạo lực; hủy hoại máy, thiết bị, tài sản của 

người sử dụng lao động. 

3. Xâm phạm trật tự, an toàn công cộng. 

4. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao 

động đối với người lao động, người lãnh đạo đình 
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công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo 

đình công sang làm công việc khác, đi làm việc ở nơi 

khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình 

công. 

5. Trù dập, trả thù người lao động tham gia đình công, 

người lãnh đạo đình công. 

6. Lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Điều 209. Nơi sử dụng lao động không được đình 

công 

1. Không được đình công ở nơi sử dụng lao động mà 

việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, 

trật tự công cộng, sức khỏe của con người.  

2. Chính phủ quy định danh mục nơi sử dụng lao động 

không được đình công và việc giải quyết tranh chấp 

lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình 

công quy định tại khoản 1 Điều này. 

 

 

 

 

 

Khoản 2 Điều này được hướng dẫn bởi Mục 3 

Chương XI Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 

557 tài liệu này) 

 

Điều 210. Quyết định hoãn, ngừng đình công 

1. Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt 

hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích 

công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự 

công cộng, sức khỏe của con người thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoãn hoặc ngừng 

đình công.  

2. Chính phủ quy định chi tiết việc hoãn, ngừng đình 

công và giải quyết quyền lợi của người lao động. 

 

 

 

 

 

 

Khoản 2 Điều này được hướng dẫn bởi Mục 4 

Chương XI Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (trang 

559 tài liệu này) 

 

Điều 211. Xử lý cuộc đình công không đúng trình 

tự, thủ tục 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo 

về cuộc đình công không tuân theo quy định tại các 

điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện chủ trì, chỉ đạo cơ quan 
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chuyên môn về lao động phối hợp với công đoàn cùng 

cấp, 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, 

hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động 

sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường. 

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 theo quy định của pháp 

luật. 

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 của Bộ luật này. 

CHƯƠNG XV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO 

ĐỘNG 

  

Điều 212. Nội dung quản lý nhà nước về lao động 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật về lao động. 

2. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về cung cầu 

và biến động cung, cầu lao động; quyết định chính 

sách tiền lương đối với người lao động; quyết định 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, 

phân bố và sử dụng lao động toàn xã hội, giáo dục 

nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề; xây dựng khung 

trình độ kỹ năng nghề quốc gia, khung trình độ quốc 

 Xem thêm: 

- Các hướng dẫn về thu 

thập, lưu trữ, tổng hợp 

thông tin thị trường lao 

động tại Thông tư số 

27/2015/TT-BLĐTBXH18 

(Trang 778 tài liệu này); 

- Hưỡng dẫn việc xây 

dựng, thẩm định và công 

bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

                                              
18 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; 
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gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục nghề 

nghiệp. Quy định danh mục nghề chỉ được sử dụng 

lao động đã qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc có 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.  

3. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao 

động; thống kê, thông tin về lao động và thị trường lao 

động, về mức sống, tiền lương và thu nhập của người 

lao động; quản lý lao động về số lượng, chất lượng và 

biến động lao động. 

4. Xây dựng các cơ chế, thiết chế hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; thúc đẩy 

việc áp dụng quy định của Bộ luật này đối với người 

làm việc không có quan hệ lao động; thực hiện việc 

đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người 

lao động tại doanh nghiệp. 

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về lao động; giải quyết tranh 

chấp lao động theo quy định của pháp luật. 

6. Hợp tác quốc tế về lao động. 

quốc gia tại Thông tư số 

56/2015/TT-BLĐTBXH19 

(trang 740 tài liệu này). 

Điều 213. Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao 

động 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lao động 

trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách 

nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

lao động. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện và phối 

hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong 

  

                                              
19 Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia; 



 

128 

 

quản lý nhà nước về lao động. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà 

nước về lao động trong phạm vi địa phương mình. 

CHƯƠNG XVI. THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ 

LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG 

  

Điều 214. Nội dung thanh tra lao động 

1. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về 

lao động. 

2. Điều tra tai nạn lao động và vi phạm an toàn, vệ 

sinh lao động. 

3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn, vệ 

sinh lao động. 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy 

định của pháp luật. 

5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về lao động. 

  

Điều 215. Thanh tra chuyên ngành về lao động 

1. Thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về lao động 

thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. 

2. Việc thanh tra an toàn, vệ sinh lao động thực hiện 

theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

  

Điều 216. Quyền của thanh tra lao động 

Thanh tra lao động có quyền thanh tra, điều tra nơi 

thuộc đối tượng, phạm vi thanh tra được giao theo 

quyết định thanh tra. 

Khi thanh tra đột xuất theo quyết định của người có 

thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe 

dọa an toàn, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 

của người lao động tại nơi làm việc thì không cần báo 

trước. 

  

Điều 217. Xử lý vi phạm  Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo  
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1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của Bộ luật 

này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

2. Khi đã có quyết định của Tòa án về cuộc đình công 

là bất hợp pháp thì người lao động đang tham gia đình 

công phải ngừng ngay đình công và trở lại làm việc; 

nếu người lao động không ngừng đình công, không trở 

lại làm việc thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử 

lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật về lao 

động. 

Trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp mà 

gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì tổ chức 

đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công 

phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

3. Người lợi dụng đình công gây mất trật tự, an toàn 

công cộng, làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của người 

sử dụng lao động; người có hành vi cản trở thực hiện 

quyền đình công, kích động, lôi kéo, ép buộc người 

lao động đình công; người có hành vi trù dập, trả thù 

người tham gia đình công, người lãnh đạo cuộc đình 

công thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị xử phạt 

hành chính theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP20 

(trang 442 tài liệu này). 

 

Trường hợp hành vi có dấu hiệu phạm tội thì có 

thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội được 

quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ 

sung 2017 sau (trang 136 tài liệu này) 

- Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi 

việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. 

- Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động. 

- Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng 

người lao động dưới 16 tuổi. 

- Điều 297. Tội cưỡng bức lao động. 

 

CHƯƠNG XVII. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH   

Điều 218. Miễn, giảm thủ tục đối với trường hợp sử 

dụng dưới 10 lao động 

  

                                              
20 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, (Chính Phủ, ngày 01 tháng 03 năm 2020) Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao 

động thực hiện quy định của Bộ luật này nhưng được 

miễn, giảm một số thủ tục theo quy định của Chính 

phủ. 

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật 

có liên quan đến lao động 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã 

hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo 

Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau: 

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h 

và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm 

đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương 

hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ 

luật Lao động; 

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ 

luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 

năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có 

phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 

01 năm 2021; 

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so 

với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại 

khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 

năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;  

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 
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trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e 

khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm 

đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu 

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 

quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, 

trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt 

Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật 

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 

quốc phòng có quy định khác; 

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 

quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 

và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu 

vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 

2021; 

c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị 

trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ 

đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và 

đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của 

Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu. 

4. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số 

trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau: 
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“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm 

khả năng lao động 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h 

và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 

20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng 

lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện 

hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c 

khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 

quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 

khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 

81%; 

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 

quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 

khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy 

giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e 

khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 

năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả 

năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu 

với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng 

lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 

54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 

quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;  

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ 
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Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau: 

“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 

169 của Bộ luật Lao động; 

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự số 92/2015/QH13 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, khoản 1; bổ sung các 

khoản 1a, 1b và 1c vào sau khoản 1 như sau: 

“Điều 32. Những tranh chấp về lao động và tranh 

chấp liên quan đến lao động thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án 

1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động 

với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa 

giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành 

nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng, hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải 

theo quy định của pháp luật về lao động mà hòa giải 

viên lao động không tiến hành hòa giải, trừ các tranh 

chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ 

tục hòa giải: 

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải 

hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động; 

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp 

đồng lao động; 

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng 

lao động; 

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của 
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pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với 

doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; 

e) Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao 

động thuê lại. 

1a. Tranh chấp lao động cá nhân mà hai bên thỏa 

thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải quyết 

nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật về lao 

động mà Ban trọng tài lao động không được thành lập, 

Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết 

tranh chấp hoặc một trong các bên không thi hành 

quyết định của Ban trọng tài lao động thì có quyền 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

1b. Tranh chấp lao động tập thể về quyền theo quy 

định của pháp luật về lao động đã qua thủ tục hòa giải 

của hòa giải viên lao động mà hòa giải không thành, 

hết thời hạn hòa giải theo quy định của pháp luật về 

lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành 

hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện biên 

bản hòa giải thành thì có quyền yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

1c. Tranh chấp lao động tập thể về quyền mà hai bên 

thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải 

quyết nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật 

về lao động mà Ban trọng tài lao động không được 

thành lập, Ban trọng tài lao động không ra quyết định 

giải quyết tranh chấp hoặc một trong các bên không 

thi hành quyết định của Ban trọng tài lao động thì có 
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quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.”; 

b) Bãi bỏ khoản 2 Điều 32 

Điều 220. Hiệu lực thi hành 

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021. 

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

2. Kể từ ngày Bộ luật này 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 này 

được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để 

áp dụng quy định của Bộ luật này. 

3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công 

an nhân dân, tổ chức xã hội, xã viên hợp tác xã, người 

làm việc không có quan hệ lao động do các văn bản 

pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà 

được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này. 

Bộ luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua 

ngày 20 tháng 11 năm 2019. 
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PHẦN II: HỀ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

(Theo Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái 

pháp luật 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau 

đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: 

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức; 

b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động; 

c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động 

1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy 

đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 01 năm: 

a) Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

b) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Trốn đóng bảo hiểm từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

c) Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; 

d) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này. 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; 

c) Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại 

điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 

đồng đến 500.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng. 

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi 

đông người 

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông 

người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; 

d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông 

người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 



 

138 

 

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người 

trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b 

và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 296. Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi 

1. Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm 

hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Làm chết người; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Điều 297. Tội cưỡng bức lao động 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải 

lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60%; 
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c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật 

nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; 

c) Làm chết người; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 

61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 02 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này 122% trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 

  

LUẬT 

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân 

liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao 

động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập 

nghề để làm việc cho người sử dụng lao động. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. 

4. Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

5. Người sử dụng lao động. 

6. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

Những người quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao 

động. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

2. An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo 

đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. 

3. Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm 

suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. 



 

141 

 

4. Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con 

người trong quá trình lao động. 

5. Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao 

động. 

6. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động là hư hỏng của máy, thiết bị, vật tư, chất 

vượt quá giới hạn an toàn kỹ thuật cho phép, xảy ra trong quá trình lao động và gây thiệt hại 

hoặc có nguy cơ gây thiệt hại cho con người, tài sản và môi trường. 

7. Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng là sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động lớn, xảy ra trên diện rộng và vượt khả năng ứng phó của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, địa phương. 

8. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể 

hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực 

hiện công việc, nhiệm vụ lao động. 

9. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác 

động đối với người lao động. 

10. Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo 

lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác 

hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá 

trình lao động; khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động áp dụng các tiêu 

chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công 

nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình lao động. 

2. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ 

xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia phục vụ an toàn, vệ sinh lao 

động. 

3. Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy 

cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khuyến khích các tổ chức xây dựng, công bố 

hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động trong quá 

trình lao động. 

4. Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

5. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; xây dựng cơ chế 

đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động. 

Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

1. Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao 

động. 

2. Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên 

các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá 

trình lao động. 
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3. Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng 

về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, 

chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây: 

a) Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu 

người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao 

động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc; 

b) Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc 

và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề 

nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được trả phí 

khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được chủ động 

đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong 

trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

d) Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

đ) Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không 

bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa 

nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý 

trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người 

phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, 

vệ sinh lao động; 

e) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 

việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước 

lao động tập thể; 

b) Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

c) Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham 

gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn 

cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây: 

a) Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; được Nhà nước, xã hội và gia 

đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động; 

b) Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, vệ sinh lao động; được 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động; 
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c) Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ 

quy định. 

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng 

thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo 

hình thức tự nguyện; 

d) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

4. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo 

quy định của pháp luật; 

b) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao 

động; 

c) Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và 

nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng với đối tượng 

này có quy định khác. 

6. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ 

về an toàn, vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

7. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ 

sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; riêng 

việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định 

của Chính phủ. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

b) Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động vi phạm trong việc 

thực hiện an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

d) Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động. 

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: 

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho 

người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động; 

b) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ 
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sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực 

hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 

c) Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có 

nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao 

động; 

d) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật; 

đ) Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Ban chấp 

hành công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và 

giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; 

e) Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình 

thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra chuyên 

ngành về an toàn, vệ sinh lao động; 

g) Lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, 

biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 

của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội 

khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện về an 

toàn, vệ sinh lao động; phát triển các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động; 

b) Tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng chế độ chính sách, pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; 

c) Tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện lao 

động, phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, triển khai công tác nghiên cứu khoa 

học; 

d) Vận động đoàn viên, hội viên thực hiện công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; 

đ) Phát hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại 

khoản 1 Điều này; có trách nhiệm tham gia Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động theo quy 

định tại Điều 88 của Luật này; vận động người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi 

làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thực hiện các biện pháp cải thiện 

điều kiện lao động nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

Điều 9. Quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao 

động 

1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, 

pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. 
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2. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 

người lao động; tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện, giám sát việc thực hiện kế hoạch, 

quy chế, nội quy và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao 

động cho người lao động tại nơi làm việc; tham gia điều tra tai nạn lao động theo quy định 

của pháp luật. 

3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện 

pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp khắc phục, kể cả trường 

hợp phải tạm ngừng hoạt động khi phát hiện nơi làm việc có yếu tố có hại hoặc yếu tố nguy 

hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người trong quá trình lao động. 

4. Vận động người lao động chấp hành quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động. 

5. Đại diện tập thể người lao động khởi kiện khi quyền của tập thể người lao động về an 

toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện khi quyền của 

người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền. 

6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 

động; kiến nghị các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

7. Phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ 

chức phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức và hướng dẫn 

hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. 

8. Khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam. 

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao 

động 

1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy 

định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện 

lao động. 

2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều 

khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ 

người lao động khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm. 

3. Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa 

vụ của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh 

lao động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an 

toàn, vệ sinh lao động; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động điều tra tai nạn lao 

động và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

5. Kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các 

biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động. 



 

146 

 

6. Tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động. 

7. Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát hiện nơi làm việc 

có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. 

8. Tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của 

Luật này; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động; trường hợp người sử dụng 

lao động không thực hiện nghĩa vụ khai báo theo quy định tại Điều 34 của Luật này thì công 

đoàn cơ sở có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định tại Điều 35 của Luật này để tiến hành điều tra. 

9. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần 

chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi 

làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. 

10. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại Điều này khi được người lao 

động ở đó yêu cầu. 

Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam 

1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động cho nông dân. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động là nông dân 

về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ của người lao động là nông dân; tham gia điều tra tai nạn lao động khi người bị 

tai nạn lao động là nông dân. 

3. Tham gia hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân. 

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng 

ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho nông dân. 

5. Vận động nông dân tham gia phong trào bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không 

thực hiện các yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động gây tổn hại hoặc có 

nguy cơ gây tổn hại đến người, tài sản, môi trường; buộc người lao động phải làm việc hoặc 

không được rời khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm 

trọng sức khỏe, tính mạng của họ hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc khi các nguy 

cơ đó chưa được khắc phục. 

2. Trốn đóng, chậm đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chiếm dụng tiền 

đóng, hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gian lận, giả mạo hồ sơ trong 

việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không chi trả chế độ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không đúng quy định của pháp luật; truy cập, khai thác trái 

pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
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3. Sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không 

được kiểm định hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng, hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường. 

4. Gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc 

môi trường lao động, giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng 

lao động. 

5. Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt đối xử vì lý 

do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ 

xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình; phân biệt 

đối xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở 

của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, người làm công tác 

y tế. 

6. Sử dụng lao động hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động khi chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

7. Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật. 

Chương II 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, YẾU TỐ CÓ HẠI 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Mục 1. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

Điều 13. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Người sử dụng lao động phải thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao 

động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động tại nơi làm việc cho người lao động; hướng dẫn quy định về an toàn, vệ sinh lao động 

cho người đến thăm, làm việc tại cơ sở của mình. 

2. Nhà sản xuất phải cung cấp thông tin về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

kèm theo sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng trong quá 

trình lao động. 

3. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức và kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động của mình; tuyên 

truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, gây hại, nguy hiểm cho sức khỏe bản 

thân và cộng đồng trong quá trình lao động. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp có trách 

nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương. 

4. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, lồng ghép 

thông tin về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các chương trình, hoạt động 

thông tin, truyền thông khác. 

Điều 14. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

1. Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh 

lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh 
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phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. 

Trường hợp có thay đổi về chính sách, pháp luật hoặc khoa học, công nghệ về an toàn, vệ 

sinh lao động thì phải được huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, 

vệ sinh lao động. 

2. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc 

này. 

3. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động phải được huấn luyện về an toàn, 

vệ sinh lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và 

được cấp thẻ an toàn. 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho người lao động quy định tại khoản này khi tham 

gia khóa huấn luyện. Mức, đối tượng và thời gian hỗ trợ do Chính phủ quy định chi tiết tùy 

theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

4. Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn 

luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động không thuộc đối tượng quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển 

dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần 

thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công 

việc được giao. 

5. Việc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều này phải phù hợp với đặc 

điểm, tính chất của từng ngành nghề, vị trí công việc, quy mô lao động và không gây khó 

khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, người sử dụng lao động chủ động tổ chức huấn luyện riêng về an toàn, vệ sinh 

lao động hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động với huấn luyện 

về phòng cháy, chữa cháy hoặc nội dung huấn luyện khác được pháp luật chuyên ngành quy 

định. 

6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sau khi có ý kiến của các bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực có liên quan. 

7. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật đầu tư 

và Luật này. 

Trường hợp doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải đáp ứng điều kiện hoạt động như đối với tổ 

chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

8. Chính phủ quy định chi tiết về cơ quan có thẩm quyền cấp, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn về người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp 

mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 7 Điều này; việc huấn luyện, tự huấn 

luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

Mục 2. NỘI QUY, QUY TRÌNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ 

SINH LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC 
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Điều 15. Nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

Người sử dụng lao động căn cứ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, lao động để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 16. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh 

lao động tại nơi làm việc 

1. Bảo đảm nơi làm việc phải đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng 

xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại khác được quy 

định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và định kỳ kiểm tra, đo lường các yếu tố đó; bảo 

đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

2. Bảo đảm máy, thiết bị, vật tư, chất được sử dụng, vận hành, bảo trì, bảo quản tại nơi làm 

việc theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật 

về an toàn, vệ sinh lao động đã được công bố, áp dụng và theo nội quy, quy trình bảo đảm 

an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

3. Trang cấp đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện công 

việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 

làm việc. 

4. Hằng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có 

hại tại nơi làm việc để tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm 

thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, chăm 

sóc sức khỏe cho người lao động. 

5. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, kho tàng. 

6. Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao 

động về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng và đặt ở vị 

trí dễ đọc, dễ thấy. 

7. Tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy, quy trình 

về an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi 

làm việc có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. 

8. Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử 

lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm 

khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động. 

Điều 17. Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

tại nơi làm việc 

1. Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động của người 

sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công việc, 

nhiệm vụ được giao. 

2. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được 
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trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các 

công việc, nhiệm vụ được giao. 

3. Phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử dụng các máy, thiết bị, 

vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định 

an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết 

tai nạn lao động, sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động hoặc bệnh 

nghề nghiệp; chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án 

xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 18. Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức 

khỏe cho người lao động; thực hiện các biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động 

làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng. 

2. Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để 

kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức 

quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Đơn 

vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết 

bị và nhân lực. 

3. Đối với yếu tố nguy hiểm thì người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm soát, quản 

lý đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và ít nhất 

một lần trong một năm phải tổ chức kiểm tra, đánh giá yếu tố này theo quy định của pháp 

luật. 

4. Ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại và kết 

quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, người sử dụng lao động 

phải: 

a) Thông báo công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi 

được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm; 

b) Cung cấp thông tin khi tổ chức công đoàn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu; 

c) Có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc 

nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm 

việc và điều kiện hoạt động của tổ chức quan trắc môi trường lao động bảo đảm phù hợp với 

Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. 

Điều 19. Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 

trọng và ứng cứu khẩn cấp 

1. Người sử dụng lao động phải có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập theo quy định của 

pháp luật; trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động. 
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2. Trách nhiệm xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng 

cứu khẩn cấp: 

a) Người sử dụng lao động phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, việc sử 

dụng vật tư, chất, hoạt động lao động tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố 

kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; không được buộc người lao động 

tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc nếu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe 

dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động chưa được khắc phục; thực 

hiện các biện pháp khắc phục, các biện pháp theo phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp để tổ chức cứu người, tài sản, bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, người xung quanh nơi làm việc, tài sản 

và môi trường; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự cố hoặc ứng 

cứu khẩn cấp; 

b) Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, địa phương nào thì người sử dụng lao động, địa phương đó có trách nhiệm huy 

động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành; 

c) Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra liên quan đến nhiều 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì người sử dụng lao động, chính quyền địa phương 

nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm ứng phó và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành. 

Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thì 

phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, địa phương khác tham gia ứng cứu; cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương 

được yêu cầu huy động phải thực hiện và phối hợp thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp 

trong phạm vi, khả năng của mình. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 20. Cải thiện điều kiện lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động 

1. Người sử dụng lao động phải thường xuyên phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở 

để tổ chức cho người lao động tham gia hoạt động cải thiện điều kiện lao động, xây dựng 

văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. 

2. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý 

tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với 

môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm 

an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. 

Mục 3. CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO 

ĐỘNG 

Điều 21. Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người 

lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động 

chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. 
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2. Khi khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ phải được khám 

chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có 

nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. 

3. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm 

việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc 

sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, 

trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. 

4. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn 

kỹ thuật. 

5. Người sử dụng lao động đưa người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp đến 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều trị theo phác đồ điều 

trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

6. Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 

2, 3 và 5 Điều này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ. 

Điều 22. Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

1. Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm được phân loại căn cứ vào đặc điểm, điều kiện lao động đặc trưng của 

mỗi nghề, công việc. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

sau khi có ý kiến của Bộ Y tế; quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao 

động. 

3. Người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức 

khỏe đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 

1. Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao 

động trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc. 

2. Người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị để loại 

trừ hoặc hạn chế tối đa yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động. 

3. Người sử dụng lao động khi thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân phải bảo 

đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Đúng chủng loại, đúng đối tượng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

b) Không phát tiền thay cho việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân; không buộc người 

lao động tự mua hoặc thu tiền của người lao động để mua phương tiện bảo vệ cá nhân; 

c) Hướng dẫn, giám sát người lao động sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; 
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d) Tổ chức thực hiện biện pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm vệ sinh đối với phương 

tiện bảo vệ cá nhân đã qua sử dụng ở những nơi dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm xạ. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương 

tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. 

Điều 24. Bồi dưỡng bằng hiện vật 

1. Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người 

sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật. 

2. Việc bồi dưỡng bằng hiện vật theo nguyên tắc sau đây: 

a) Giúp tăng cường sức đề kháng và thải độc của cơ thể; 

b) Bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm; 

c) Thực hiện trong ca, ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt do tổ chức lao động không thể 

tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật. 

Điều 25. Thời giờ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm thời gian tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, 

yếu tố có hại của người lao động nằm trong giới hạn an toàn được quy định trong quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tương ứng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thời giờ làm việc đối với người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động. 

Điều 26. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe 

Hằng năm, khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động làm nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và người lao động có sức khỏe kém được điều dưỡng phục hồi sức 

khỏe. 

Điều 27. Quản lý sức khỏe người lao động 

1. Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại 

nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao 

động. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao 

động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, 

khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản 

lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế 

có thẩm quyền. 

Mục 4. QUẢN LÝ MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM 

NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Điều 28. Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là máy, 

thiết bị, vật tư, chất trong điều kiện lưu giữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng hợp lý, đúng 

mục đích và đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng trong quá trình lao động, sản xuất 
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vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng 

đến sức khỏe, tính mạng con người. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các loại máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở đề nghị của 

các bộ quy định tại Điều 33 của Luật này. 

Điều 29. Lập phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng 

hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật 

tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Trong hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng mới, mở rộng hoặc cải 

tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải 

có phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và 

môi trường. 

2. Phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Địa điểm, quy mô công trình, cơ sở; 

b) Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục trong công trình, cơ sở; 

c) Nêu rõ những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá trình hoạt 

động; 

d) Các biện pháp cụ thể nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; phương 

án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp. 

Điều 30. Sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao động 

1. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trong thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng, phải được kiểm 

định theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này, trừ trường hợp luật chuyên ngành có 

quy định khác. 

2. Khi đưa vào sử dụng hoặc không còn sử dụng, thải bỏ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là cấp tỉnh) tại nơi sử dụng theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 

của Luật này, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác. 

3. Trong quá trình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao động, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, lập và lưu giữ hồ sơ 

kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

4. Việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo 

quy định của pháp luật về hóa chất và pháp luật chuyên ngành. 

Điều 31. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

1. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm 

định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 
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2. Việc kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về cơ quan có thẩm quyền cấp, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ 

thuật, trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiêu chuẩn kiểm định 

viên đáp ứng các yêu cầu kiểm định của đối tượng kiểm định; việc kiểm định máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động 

1. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

2. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền sau đây: 

a) Thực hiện hoạt động kiểm định theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định; 

b) Từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định khi không bảo đảm điều kiện an toàn khi thực hiện 

hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư; 

c) Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hành vi cản trở hoạt động kiểm định; 

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có đối tượng đề nghị được kiểm định cung cấp các tài liệu, 

thông tin phục vụ hoạt động kiểm định. 

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung ứng dịch vụ kiểm định trong phạm vi, đối tượng được quy định trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; 

b) Thực hiện kiểm định theo quy trình kiểm định; 

c) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, bồi thường thiệt hại do hoạt động kiểm định gây 

ra theo quy định của pháp luật; thu hồi kết quả kiểm định đã cấp khi phát hiện sai phạm; 

d) Hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý lĩnh vực theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này và cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

tình hình hoạt động kiểm định đã thực hiện theo quy định của pháp luật; 

đ) Lưu giữ hồ sơ kiểm định. 

Điều 33. Trách nhiệm của các bộ trong việc quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật 

tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Các bộ có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo phạm vi như sau: 

a) Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến thực phẩm, dược phẩm, vắc xin, 

sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc, thuốc cho người, hóa chất gia dụng, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế;  

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến cây 

trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm 
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sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, công trình thủy lợi, đê 

điều; 

c) Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến phương tiện giao 

thông vận tải, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải chuyên dùng, phương tiện, thiết 

bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ tầng giao thông; 

d) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến thiết bị áp lực, thiết bị 

nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị 

khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển; 

đ) Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sử dụng trong thi công xây dựng; 

e) Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lò phản ứng hạt 

nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất phóng xạ, thiết bị bức xạ; 

g) Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các loại máy, 

thiết bị sử dụng trong phát thanh, truyền hình; 

h) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với phương tiện, trang thiết bị 

quân sự, vũ khí đạn dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình quốc phòng; 

i) Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với trang thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy; trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, khí tài, công cụ hỗ trợ, trừ trường hợp quy 

định tại điểm h khoản này; 

k) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với phương 

tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không thuộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, 

g, h và i khoản này. 

2. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với bộ quản lý ngành, lĩnh vực có 

liên quan để trình Chính phủ quyết định phân công cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm quản lý 

đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mới, 

chưa được quy định tại khoản 1 Điều này hoặc máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ mà chưa 

được xác định rõ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ nào quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Các bộ căn cứ vào thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này và Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này có trách nhiệm như sau: 

a) Xây dựng chi tiết Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành; 

b) Ban hành các quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý sau khi có ý kiến của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 
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c) Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm định thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

d) Hằng năm, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về việc quản lý máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan rà soát 

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động để sửa đổi, bổ sung phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, 

quản lý trong từng thời kỳ. 

Chương III 

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

Mục 1. KHAI BÁO, THỐNG KÊ, BÁO CÁO, ĐIỀU TRA SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY 

MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ 

NGHIỆP 

Điều 34. Khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 

1. Việc khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động thực hiện 

như sau: 

a) Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc thì người bị tai nạn hoặc người biết sự việc phải báo ngay cho 

người phụ trách trực tiếp, người sử dụng lao động biết để kịp thời có biện pháp xử lý, khắc 

phục hậu quả xảy ra; 

b) Đối với các vụ tai nạn quy định tại điểm a khoản này làm chết người hoặc làm bị thương 

nặng từ hai người lao động trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo ngay 

với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn; trường hợp tai nạn 

làm chết người thì phải đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp 

huyện); 

c) Đối với các vụ tai nạn, sự cố xảy ra trong các lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu 

khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và các 

đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện 

khai báo theo quy định của luật chuyên ngành; 

d) Khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng đối với người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động thì gia đình nạn nhân hoặc người phát hiện có trách 

nhiệm khai báo ngay với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) 

nơi xảy ra tai nạn lao động để kịp thời có biện pháp xử lý. 

Trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai 

người lao động trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo ngay với cơ quan 

Công an cấp huyện và cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi xảy ra tai nạn để 

kịp thời có biện pháp xử lý. 

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến người lao 

động làm việc không theo hợp đồng lao động thì người phát hiện có trách nhiệm kịp thời 

khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi xảy ra sự cố kỹ thuật và việc báo cáo thực hiện 

theo quy định tại Điều 19 và Điều 36 của Luật này. 



 

158 

 

2. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét, giải 

quyết tin báo về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, thông 

báo kết quả giải quyết tin báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã báo tin khi có yêu cầu và 

phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người đã báo tin. 

Điều 35. Điều tra vụ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ 

sở để tiến hành điều tra tai nạn lao động làm bị thương nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương 

nặng một người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp đã được điều 

tra theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hoặc tai nạn lao động được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở gồm có người sử dụng lao động hoặc 

người đại diện được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản làm Trưởng đoàn và 

các thành viên là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao 

động khi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, người làm công tác an toàn lao động, 

người làm công tác y tế và một số thành viên khác. 

Trường hợp tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động làm việc không theo 

hợp đồng lao động thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao động phải lập biên bản 

ghi nhận sự việc và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra tai nạn. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai 

nạn lao động cấp tỉnh để tiến hành điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm 

bị thương nặng từ hai người lao động trở lên, kể cả người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; điều tra lại vụ tai nạn lao 

động đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đã điều tra khi có khiếu nại, tố cáo 

hoặc khi xét thấy cần thiết. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh gồm có đại diện của Thanh tra chuyên 

ngành về an toàn, vệ sinh lao động thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh làm Trưởng 

đoàn và các thành viên là đại diện Sở Y tế, đại diện Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và một số 

thành viên khác. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương để tiến hành điều tra các vụ tai nạn 

lao động khi xét thấy tính chất nghiêm trọng của tai nạn lao động hoặc mức độ phức tạp của 

việc điều tra tai nạn lao động vượt quá khả năng xử lý của Đoàn điều tra tai nạn lao động 

cấp tỉnh; điều tra lại vụ tai nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có 

trách nhiệm điều tra. 

Thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương gồm có đại diện Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, đại diện Bộ Y tế, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 

một số thành viên khác. 

4. Đối với các vụ tai nạn, sự cố quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật này, việc thực 

hiện điều tra theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về lao động và có sự phối 

hợp của Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động. 

5. Người sử dụng lao động và các cá nhân liên quan đến tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 
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trọng phải có nghĩa vụ hợp tác với Đoàn điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên 

quan và không được từ chối hoặc cản trở quá trình điều tra. 

Trường hợp tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc thì cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp cho Đoàn điều tra một trong các giấy tờ sau đây: 

a) Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; 

b) Biên bản điều tra tai nạn giao thông; 

c) Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì phải có văn 

bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn theo đề 

nghị của người lao động hoặc thân nhân của người lao động. 

6. Thời hạn điều tra vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền của Đoàn điều tra tai nạn lao 

động cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp trung ương quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được 

tính từ thời điểm nhận tin báo, khai báo tai nạn lao động đến khi công bố biên bản điều tra 

tai nạn lao động như sau: 

a) Không quá 04 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nhẹ người lao động; 

b) Không quá 07 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động; 

c) Không quá 20 ngày đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng từ hai người lao động trở 

lên; 

d) Không quá 30 ngày đối với tai nạn lao động chết người; không quá 60 ngày đối với tai 

nạn lao động cần phải giám định kỹ thuật hoặc giám định pháp y. Trường hợp các vụ tai nạn 

có dấu hiệu tội phạm do cơ quan điều tra tiến hành điều tra nhưng sau đó ra quyết định 

không khởi tố vụ án hình sự thì thời hạn điều tra được tính từ khi Đoàn điều tra tai nạn lao 

động nhận được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn. 

Đối với tai nạn lao động được quy định tại các điểm b, c và d của khoản này có tình tiết 

phức tạp thì được gia hạn thời gian điều tra một lần nhưng thời hạn gia hạn không vượt quá 

thời hạn quy định tại các điểm này; Trưởng đoàn điều tra phải báo cáo việc gia hạn và được 

sự đồng ý của người ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động đối với 

tai nạn lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản này. 

7. Trong quá trình điều tra tai nạn lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này mà 

phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Đoàn điều tra phải báo cáo bằng văn bản, kèm theo các tài 

liệu, chuyển giao đồ vật, phương tiện liên quan (nếu có) cho cơ quan điều tra để xem xét, 

khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

Thời hạn giải quyết đối với kiến nghị khởi tố thực hiện theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hình sự; trường hợp cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án, thì trong thời 

hạn 05 ngày, kể từ khi ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra có trách 

nhiệm cung cấp và chuyển giao cho Đoàn điều tra tai nạn lao động các tài liệu, đồ vật, 

phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động. 

8. Biên bản điều tra tai nạn lao động phải được công bố công khai tại cuộc họp dưới sự chủ 

trì của Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động và các thành viên tham dự là thành viên của 

Đoàn điều tra, người sử dụng lao động hoặc người đại diện được người sử dụng lao động ủy 

quyền bằng văn bản, đại diện tổ chức công đoàn, người bị nạn hoặc đại diện thân nhân 

người bị nạn, người biết sự việc, người có liên quan đến vụ tai nạn; trường hợp xảy ra tai 

nạn lao động chết người còn có đại diện cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 
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Biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn 

lao động phải gửi đến các cơ quan có thành viên trong Đoàn điều tra tai nạn lao động, cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động, người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn lao 

động và các nạn nhân hoặc thân nhân người bị tai nạn lao động. 

9. Trách nhiệm công bố biên bản điều tra tai nạn lao động và các thông tin cần thiết khác 

liên quan đến tai nạn lao động như sau: 

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố thông tin nếu việc điều tra vụ tai nạn lao 

động quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động; Ủy ban 

nhân dân cấp xã công bố thông tin nếu vụ tai nạn lao động do Ủy ban nhân dân cấp xã lập 

biên bản; 

b) Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện điều tra 

các vụ tai nạn lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này có trách nhiệm công bố 

thông tin; 

c) Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện điều tra 

các vụ tai nạn lao động có trách nhiệm công bố thông tin, trừ trường hợp pháp luật chuyên 

ngành có quy định khác. 

Sau khi nhận được biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản 

điều tra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ 

thông tin để người lao động của cơ sở xảy ra tai nạn lao động biết; trường hợp tai nạn lao 

động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã phải niêm yết công khai để nhân dân biết; 

d) Trưởng đoàn điều tra hoặc cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện điều tra tai nạn, sự cố theo 

quy định tại khoản 4 Điều này, điều tra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng có trách nhiệm công bố công 

khai biên bản điều tra và các thông tin cần thiết khác liên quan sau khi hết thời hạn điều tra, 

trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

10. Trường hợp vượt quá thời hạn điều tra đối với tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

quy định tại Điều này mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, 

người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

11. Chính phủ quy định chi tiết về phân loại, khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động, sự 

cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động nghiêm trọng và việc giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động trong 

trường hợp vụ tai nạn lao động có quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 

lao động nghiêm trọng 

1. Người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, 

báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên 

ngành có quy định khác. 

2. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, báo cáo tai nạn lao động, 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 34 của Luật này 
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với Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

cấp tỉnh. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo các vụ tai nạn lao 

động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng được thống kê, báo cáo 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

như sau: 

a) Báo cáo nhanh các vụ tai nạn lao động chết người, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; 

b) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, gửi báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và công tác an toàn lao động trên địa bàn. 

4. Định kỳ 06 tháng, hằng năm, Bộ Y tế thống kê các trường hợp người bị tai nạn lao động 

khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổng hợp. 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về an toàn lao 

động trong phạm vi cả nước. 

Điều 37. Thống kê, báo cáo về bệnh nghề nghiệp 

1. Tất cả người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp phải được thống kê và báo cáo theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi lấy ý kiến của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người 

sử dụng lao động, tổ chức xã hội có liên quan và được rà soát sửa đổi, bổ sung phù hợp với 

thay đổi về môi trường lao động, thiết bị, công nghệ. 

2. Hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh nghề 

nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế. 

3. Hằng năm, Bộ Y tế gửi báo cáo thống kê, đánh giá về bệnh nghề nghiệp, tình hình thực 

hiện công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

4. Bộ Y tế tổ chức, hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá 

về tình hình bệnh nghề nghiệp; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp; tổ chức điều tra bệnh nghề nghiệp. 

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI 

LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp như sau: 

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí 

sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; 

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai 

nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:  
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a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo 

hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế; 

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết 

luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao 

động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa; 

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế; 

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ 

việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động; 

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính 

người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau: 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau 

đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 

11% đến 80%; 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 

lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản 

tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao 

động tương ứng; 

6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y 

khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi 

chức năng lao động theo quy định pháp luật; 

7. Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm 

khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra 

tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động chết người; 

8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối 

với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức 

năng nếu còn tiếp tục làm việc; 

9. Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này; 

10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho 

người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các 

khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ 

sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. 

11. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các khoản 3, 4 và 5 

Điều này. 

Điều 39. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những 

trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động 

1. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự 

điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp 

tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì 
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người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại khoản 4 

Điều 38 của Luật này. 

2. Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm 

việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc 

không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao 

động theo quy định tại khoản 5 Điều 38 của Luật này. 

3. Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao 

động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động 

được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh 

doanh dịch vụ bảo hiểm. Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả cho người 

bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 của Luật này, thì 

người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động 

hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất bằng mức bồi thường, trợ 

cấp được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 của Luật này. 

4. Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của 

Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của 

Luật này, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này khi người lao động bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo 

thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người 

lao động. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này. 

Điều 40. Trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao 

động khi bị tai nạn lao động 

1. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại Điều 

38 và Điều 39 của Luật này nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau: 

a) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc 

thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động; 

b) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân; 

c) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này. 

Mục 3. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

Điều 41. Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quỹ thành phần của Quỹ bảo hiểm 

xã hội; việc đóng, hưởng, quản lý và sử dụng quỹ thực hiện theo quy định của Luật này và 

Luật bảo hiểm xã hội. 

2. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương 

tháng của người lao động và do người sử dụng lao động đóng. 
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3. Mức hưởng trợ cấp, mức hỗ trợ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 

tính trên cơ sở mức suy giảm khả năng lao động, mức đóng và thời gian đóng vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

4. Việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, 

thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

Điều 42. Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối 

với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; 

trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định 

mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của 

Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ. 

3. Chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. 

4. Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 

5. Chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

6. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở 

lại làm việc. 

7. Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của 

Luật bảo hiểm xã hội. 

8. Chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

Điều 43. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại 

Mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của 

Luật bảo hiểm xã hội. 

2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 

động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia 

bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động 

được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, 

hưởng do Chính phủ quy định. 

Điều 44. Mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp 

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng 

bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Điều 43 của Luật này vào Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm: 
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a) Khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

b) Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật 

bảo hiểm xã hội; 

c) Các nguồn thu hợp pháp khác. 

3. Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

Chính phủ quy định chi tiết mức đóng vào quỹ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 45. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động 

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ 

tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt 

cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở 

sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, 

làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh; 

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của 

người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản 

trực tiếp quản lý lao động; 

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng 

thời gian và tuyến đường hợp lý; 

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này; 

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật 

này. 

Điều 46. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

1. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế 

độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này; 

b) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này. 

2. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có 

nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp 

trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của 

Chính phủ. 

Điều 47. Giám định mức suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại 

mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn di chứng ảnh hưởng 

tới sức khỏe; 
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b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định; 

c) Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước 

hoặc ngay trong quy trình điều trị. 

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; 

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần; 

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được giám định lại tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, kể từ ngày người lao động được Hội đồng giám định 

y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liền kề trước đó; trường hợp do tính chất 

của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám 

định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 48. Trợ cấp một lần 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp 

một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: 

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy 

giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở; 

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp 

tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm 

trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính 

thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động 

hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng 

đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì 

tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc tính hưởng trợ 

cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức 

hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp. 

Điều 49. Trợ cấp hằng tháng 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp 

hằng tháng. 

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: 

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ 

suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở; 

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một 

khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ 

được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn 

lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay 
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trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại 

làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. 

3. Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp 

phục vụ thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội; hồ sơ, trình tự giải 

quyết hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng thực hiện theo quy 

định tại Điều 113 và Điều 114 của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp tạm dừng hưởng theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội 

phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; việc quyết định chấm dứt hưởng phải căn cứ 

vào kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng khi chuyển đến ở nơi khác trong 

nước có nguyện vọng hưởng trợ cấp tại nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã 

hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm 

xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

5. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi ra nước 

ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần; mức trợ cấp một lần bằng 03 tháng 

mức trợ cấp đang hưởng. Hồ sơ, trình tự giải quyết trợ cấp một lần thực hiện theo quy định 

tại khoản 2, khoản 3 Điều 109 và khoản 4 Điều 110 của Luật bảo hiểm xã hội. 

6. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ được 

điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. 

Điều 50. Thời điểm hưởng trợ cấp 

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 48, 49 và 52 của Luật này được tính từ 

tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng 

giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú; trường hợp giám định tổng hợp 

mức suy giảm khả năng lao động quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này, thời điểm trợ 

cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của 

Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú. 

Trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sau đó không xác định được thời 

điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm 

HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao 

động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

2. Trường hợp người lao động được đi giám định mức suy giảm khả năng lao động quy định 

tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 47 của Luật này thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được 

tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. 

Điều 51. Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng 

hoạt động của cơ thể thì được cấp tiền để mua các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ 

chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật và theo chỉ định của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng bảo đảm yêu cầu, điều kiện 

chuyên môn, kỹ thuật. 
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2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về loại phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, niên hạn, mức tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, 

dụng cụ chỉnh hình và hồ sơ, trình tự thực hiện. 

Điều 52. Trợ cấp phục vụ 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 

hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 

49 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. 

Điều 53. Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ 

sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo 

hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

2. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; 

3. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám 

định mức suy giảm khả năng lao động. 

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật bảo hiểm xã hội. 

Điều 54. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật 

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do 

bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi 

thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội 

đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn 

được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị 

thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu Hội đồng giám định y khoa kết 

luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử 

dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao 

động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian 

nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: 

a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy 

giảm khả năng lao động từ 51% trở lên; 

b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy 

giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%; 

c) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy 

giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%. 

3. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng 01 ngày bằng 30% mức 

lương cơ sở. 
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Điều 55. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp khi trở lại làm việc 

1. Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động 

sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật này, 

nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. 

2. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá mười lăm lần mức lương cơ sở; số 

lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là hai lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 

một lần. 

Điều 56. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

1. Hằng năm, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dành tối đa 10% nguồn thu 

để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ 

trợ bao gồm: 

a) Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; 

b) Phục hồi chức năng lao động; 

c) Điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm 

xã hội; 

d) Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp và thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Luật 

này. 

3. Việc hỗ trợ các hoạt động quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này không bao 

gồm phần chi phí do Quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 

hoặc chi phí do người sử dụng lao động đã hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của 

Luật này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện hỗ trợ, hồ sơ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, trình tự, 

thủ tục hỗ trợ, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ, việc tổ chức thực hiện chính 

sách hỗ trợ quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này và phải bảo đảm cân đối Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với 

trường hợp nội trú. 

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. 

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 58. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 
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2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hợp 

không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề 

nghiệp. 

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; 

trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng 

nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 59. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, 

kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật này. 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách 

nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp 

không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 60. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi theo 

quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này. 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách 

nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền 

cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển 

đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động. 

Điều 61. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm 

so với thời hạn quy định 

1. Trường hợp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp được quy định tại Điều 59 và khoản 1 Điều 60 của Luật này thì phải giải trình 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi 

trả tiền trợ cấp chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của bản 

thân người lao động hoặc của thân nhân của người lao động được hưởng chế độ tử tuất. 

Điều 62. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải 

quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 
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2. Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao động phải bảo đảm chính xác, công 

khai, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả 

giám định của mình theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LAO ĐỘNG ĐẶC 

THÙ 

Điều 63. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao 

động là người khuyết tật 

Những quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, 

lao động là người khuyết tật thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động, Luật người 

khuyết tật và Luật này. 

Điều 64. Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm 

1. Chỉ sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao 

tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 

15 năm trở lên; có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo 

quy định của pháp luật; 

b) Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi có ý kiến của bộ 

chuyên ngành; 

c) Chỉ sử dụng không quá 05 năm đối với từng người lao động cao tuổi; 

d) Có ít nhất một người lao động không phải là người lao động cao tuổi cùng làm việc; 

đ) Có sự tự nguyện của người lao động cao tuổi khi bố trí công việc. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 65. An toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp cho thuê lại lao động 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm sau đây: 

a) Thỏa thuận với bên thuê lại lao động trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về an 

toàn, vệ sinh lao động của người lao động thuê lại nhưng không được thấp hơn so với người 

lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có 

giá trị như nhau; đưa các nội dung đã thỏa thuận trên vào hợp đồng cho thuê lại lao động và 

thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động và Luật 

này; 

b) Phối hợp và kiểm tra bên thuê lại lao động thực hiện việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động thuê lại. Trường hợp bên thuê lại lao động không thực hiện đầy đủ 

các cam kết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng cho thuê lại lao động đã 

ký kết, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm đầy đủ 

quyền lợi của người lao động thuê lại; 

c) Lưu giữ hồ sơ về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến người lao động thuê lại; thực 

hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của 

Luật này. 
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2. Bên thuê lại lao động có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng thuê lại lao động; không được phân biệt 

đối xử về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động 

của mình; 

b) Khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động đối với 

người lao động thuê lại, phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời thông báo 

ngay với doanh nghiệp cho thuê lao động và thực hiện khai báo, điều tra theo quy định tại 

Điều 34 và Điều 35 của Luật này; 

c) Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuê lại theo quy định 

của Luật này, trừ trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã tổ chức huấn luyện phù 

hợp với công việc mà người lao động thuê lại được giao; định kỳ 6 tháng, hằng năm, tổng 

hợp tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại gửi doanh 

nghiệp cho thuê lại lao động; 

d) Phối hợp với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong việc điều tra tai nạn lao động; lưu 

giữ các hồ sơ về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến người lao động thuê lại. 

3. Người lao động thuê lại phải tuân thủ nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động của bên thuê lại lao động. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp cho thuê lại lao 

động; trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động đối với 

người lao động thuê lại, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động thuê lại phù hợp với 

quy định của Bộ luật lao động và Luật này. 

Điều 66. An toàn, vệ sinh lao động tại nơi có nhiều người lao động thuộc nhiều người 

sử dụng lao động cùng làm việc 

Tại nơi làm việc có nhiều người lao động thuộc nhiều người sử dụng lao động cùng làm 

việc thì chủ dự án hoặc chủ đầu tư phải tổ chức để những người sử dụng lao động cùng lập 

văn bản xác định rõ trách nhiệm của từng người trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động cho người lao động và cử người để phối hợp kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 67. An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài 

1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Điều này bao gồm người 

lao động Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài do người sử dụng lao động cử đi và 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của pháp 

luật nước sở tại và phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, chế độ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với 

người lao động được quy định tại Luật này; trường hợp quy định của nước sở tại về những 

chế độ này có lợi hơn cho người lao động thì thực hiện theo quy định của nước sở tại; 

b) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại trong việc tiến hành điều tra tai nạn, 

bệnh tật xảy ra cho người lao động; 
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c) Đối với tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì phải cung cấp hồ sơ, tài 

liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động của cấp 

tỉnh ở Việt Nam tại nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động. 

3. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật 

Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

Điều 68. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng, 

các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong gia đình có liên quan đến công việc của lao động 

là người giúp việc gia đình; thực hiện các chế độ có liên quan đến bảo đảm an toàn và chăm 

sóc sức khỏe của lao động là người giúp việc gia đình. 

2. Lao động là người giúp việc gia đình có trách nhiệm chấp hành đúng hướng dẫn sử dụng 

máy, thiết bị, đồ dùng và phòng, chống cháy, nổ. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các nội dung về an 

toàn, vệ sinh lao động được áp dụng đối với lao động là người giúp việc gia đình. 

Điều 69. An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nhận công việc về làm tại 

nhà 

1. Người lao động khi thỏa thuận bằng văn bản với người sử dụng lao động về việc giao 

công việc về làm tại nhà trên cơ sở căn cứ vào việc người lao động bảo đảm được yêu cầu 

về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc được giao tại nhà. 

2. Nếu xảy ra tai nạn lao động khi làm việc tại nhà, thì người lao động hoặc thân nhân của 

họ phải báo cáo ngay để người sử dụng lao động biết. 

Trường hợp người bị tai nạn lao động đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp thì được giải quyết các chính sách, chế độ liên quan đến người bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật này. 

Trường hợp người bị tai nạn lao động là người thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết quyền 

lợi cho người lao động theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 38 của 

Luật này. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

đối với nơi làm việc của người lao động nhận công việc về làm tại nhà; thực hiện các cam 

kết trong thỏa thuận với người lao động nhận công việc về làm tại nhà; báo cáo tai nạn lao 

động xảy ra khi làm việc tại nhà của người lao động cùng với báo cáo chung về tai nạn lao 

động quy định tại Điều 36 của Luật này. 

Điều 70. An toàn, vệ sinh lao động đối với học sinh, sinh viên, người học nghề, tập 

nghề, thử việc 

1. Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ 

sinh lao động cho học sinh, sinh viên, người học nghề trong thời gian thực hành, học nghề 

như đối với người lao động quy định tại các điều 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 và khoản 1 

Điều 27 của Luật này. 
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2. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao 

động đối với người học nghề, tập nghề, thử việc như đối với người lao động tại Luật này, kể 

cả trường hợp bị tai nạn lao động. 

3. Học sinh, sinh viên, người học nghề trong thời gian thực hành, học nghề, tập nghề phải 

tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề. 

Trường hợp học sinh, sinh viên trong thời gian thực hành bị tai nạn lao động thì được hỗ trợ 

theo quy định của Chính phủ. 

Chương V 

BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH 

DOANH 

Điều 71. Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khi tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động ngoài 

việc phải tuân thủ các quy định, về an toàn, vệ sinh lao động tại các chương I, II, III và IV 

của Luật này còn phải thực hiện các quy định tại Chương này. 

2. Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách 

nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong phạm vi quản lý; phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động về an toàn, vệ sinh lao 

động và báo cáo về hoạt động an toàn, vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động trong phạm vi quản lý, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 

3. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều 

kiện lao động, Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng quy định về an toàn, vệ sinh lao 

động của Luật này đối với các cơ sở khác, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với điều kiện lao động, 

tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và các quy định khác của pháp luật chuyên ngành có 

liên quan. 

Điều 72. Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động 

1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều 

kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao 

động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

2. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có 

nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ 

sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống 

cháy, nổ; 

b) Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá 

rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 

c) Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

d) Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 

động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 
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đ) Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; 

e) Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có 

hại; 

g) Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, 

đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; 

h) Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, 

vệ sinh viên; 

i) Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh 

lao động. 

3. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có quyền 

sau đây: 

a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết 

định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai 

nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải 

báo cáo người sử dụng lao động; 

b) Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng; 

c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng 

cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Người làm công tác an toàn, vệ sinh, lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật 

và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 

5. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh không bố trí được người hoặc không thành lập 

được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này thì 

phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 73. Bộ phận y tế 

1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều 

kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập 

bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

2. Người làm công tác y tế, bộ phận y tế có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao 

động và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của người lao động, với nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu 

tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở; 

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám 

định y khoa xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động, tư vấn các biện pháp phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp; đề xuất, bố trí vị trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động; 

c) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh thông thường tại cơ sở và sơ cứu, cấp cứu người bị nạn 

khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; 
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d) Tuyên truyền, phổ biến thông tin về vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, 

nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc; kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, tổ chức phòng, 

chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở; tổ chức 

thực hiện bồi dưỡng hiện vật theo quy định; 

đ) Lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh, lao động tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc 

môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại; quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, 

hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp (nếu có); 

e) Phối hợp với bộ phận an toàn, vệ sinh lao động thực hiện các nhiệm vụ có liên quan quy 

định tại khoản 2 Điều 72 của Luật này. 

3. Người làm công tác y tế, bộ phận y tế có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết 

định việc tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các dấu hiệu vi 

phạm hoặc các nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe, bệnh tật, ốm đau cho người lao động, 

đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động về tình trạng này; quản lý trang thiết bị y tế, 

thuốc phục vụ sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu cho người lao 

động tại cơ sở; 

b) Đình chỉ việc sử dụng các chất không bảo đảm quy định về an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao 

dịch với cơ quan y tế địa phương hoặc y tế bộ, ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp 

công tác. 

4. Người làm công tác y tế ở cơ sở phải có trình độ chuyên môn về y tế và chứng chỉ chứng 

nhận chuyên môn về y tế lao động. 

5. Trường hợp cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được 

bộ phận y tế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này thì phải có hợp đồng với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện các 

nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người lao động quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên 

1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh 

viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban 

hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với 

Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở. 

2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an 

toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, 

vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra. 

3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về 

chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với 

người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh 

lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở. 

4. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây: 
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a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm 

chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo 

vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ 

sinh lao động; 

b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao 

động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp 

mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp 

làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ; 

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện 

pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an 

toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động 

mà không được khắc phục. 

5. An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

b) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh 

viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp 

trách nhiệm. 

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở 

thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh 

viên; 

c) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu 

trách nhiệm về quyết định đó; 

d) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt 

động. 

Điều 75. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở 

1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều 

kiện lao động mà người sử dụng lao động thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ 

sở. 

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

2. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Tư vấn, phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình, kế 

hoạch và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

b) Hằng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giữa người lao động, người sử dụng lao 

động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy cải thiện các điều kiện làm 
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việc công bằng, an toàn cho người lao động; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

c) Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, 

kinh doanh; 

d) Yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục nếu phát hiện 

thấy nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở bao gồm: 

a) Đại diện người sử dụng lao động làm Chủ tịch Hội đồng; 

b) Đại diện của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động nơi 

chưa có tổ chức công đoàn làm Phó Chủ tịch Hội đồng; 

c) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất, kinh doanh là ủy viên 

thường trực kiêm thư ký Hội đồng; 

d) Người làm công tác y tế ở cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

đ) Các thành viên khác có liên quan. 

Thành phần của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở phải bảo đảm tỷ lệ thành viên nữ 

tham gia phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới, điều kiện thực tế ở cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. 

Điều 76. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 

1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, 

vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội 

dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây: 

a) Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 

b) Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước; 

c) Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm 

kế hoạch; 

d) Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm 

tra. 

3. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ; 

b) Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện 

lao động; 

c) Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; 

d) Chăm sóc sức khỏe người lao động; 

đ) Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 77. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 
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1. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động là việc phân tích, nhận diện nguy cơ 

và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm chủ động phòng, ngừa 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động. 

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá 

nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc, thường xuyên trong quá trình 

lao động hoặc khi cần thiết. 

3. Các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc đánh giá 

nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động phải được áp dụng bắt buộc và đưa vào trong nội 

quy, quy trình làm việc. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 

Điều này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 78. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 

1. Căn cứ vào nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh tật tại nơi làm việc và quy định pháp 

luật, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. 

2. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Phương án sơ tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm; 

b) Biện pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; 

c) Biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả do sự cố gây ra; 

d) Trang thiết bị phục vụ ứng cứu; 

đ) Lực lượng ứng cứu tại chỗ; phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài cơ sở; 

phương án diễn tập. 

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 79. Tổ chức lực lượng ứng cứu 

1. Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có nguy cơ gây tai nạn lao động thì 

người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức lực lượng ứng cứu chuyên trách hoặc bán 

chuyên trách theo quy định và tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người lao động. 

2. Lực lượng ứng cứu phải được trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ 

cứu, cấp cứu kịp thời và phải được huấn luyện. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc tổ chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực 

lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc. 

Điều 80. Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động 

1. Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ, 

đột xuất về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở. 

2. Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể phải bảo đảm hiệu quả, phù hợp với 

tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động của cơ 

sở. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này sau khi có ý 

kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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Điều 81. Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải thực hiện thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh 

lao động tại nơi làm việc như sau: 

a) Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

và cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy 

định khác; 

b) Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động nghiêm trọng theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của Luật này. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điểm a khoản 1 Điều 

này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Chương VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Điều 82. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 

xây dựng, ban hành hoặc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền 

được phân công quản lý. 

2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng 

chương trình, hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Quản lý tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao 

động. 

5. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao 

động. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động. 

7. Bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

8. Hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 83. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất thực 

hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý 

nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 84. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo 

thẩm quyền và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao 
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động, chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; lập hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động. 

2. Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này; chủ trì thực hiện 

công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hoạt 

động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

3. Xây dựng hoặc tham gia ý kiến theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 87 của Luật này. 

4. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh lao động; thống kê về an toàn, 

vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về thống kê. 

5. Chủ trì tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động; phòng ngừa sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

6. Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, 

lợi ích chính đáng về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động. 

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện, phối 

hợp điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị 

với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, xử lý tai nạn lao động có dấu hiệu 

tội phạm. 

8. Hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ 

Y tế 

1. Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật về quan trắc môi trường lao động; đánh giá, kiểm soát, 

quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc; quản lý, tổ chức quan trắc môi trường lao động. 

2. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động đối với 

các yếu tố vệ sinh lao động trong môi trường lao động; tham gia ý kiến về nội dung vệ sinh 

lao động theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật này. 

3. Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề 

nghiệp. 

4. Hướng dẫn việc khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám 

định mức suy giảm khả năng lao động, điều trị, phục hồi chức năng đối với người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý hồ sơ sức khỏe lao động. 

5. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung huấn luyện về vệ 

sinh lao động; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh lao động. 

6. Xây dựng, ban hành và định kỳ rà soát sửa đổi, bổ sung Danh mục bệnh nghề nghiệp theo 

quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này; tổ chức giám định bệnh nghề nghiệp; xây dựng 

và ban hành tiêu chuẩn sức khỏe cho từng loại nghề, công việc sau khi có ý kiến của các bộ, 

ngành có liên quan. 

7. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về công tác vệ sinh lao động; thống kê, xây dựng 

cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp; quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc. 
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8. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng tiêu chí đánh giá cho Danh 

mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm. 

9. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp 

luật về vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 

10. Hằng năm, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình thực hiện 

chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực quản lý. 

Điều 86. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Ủy ban nhân 

dân các cấp 

1. Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương. 

2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương; xây dựng và tổ chức 

thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương. 

3. Hằng năm, báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động 

tại địa phương với Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Hằng năm, bố trí nguồn lực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; ưu tiên việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương. 

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động tại địa phương. 

Điều 87. Trách nhiệm xây dựng, công bố các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động và xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động và công bố tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan tổ chức lập kế hoạch xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong 

phạm vi quản lý được Chính phủ phân công sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; trường hợp không thống nhất ý kiến, cơ quan chủ trì xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định. 

Việc thẩm định tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện theo quy định của Luật tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy 

định tại khoản 3 Điều này; có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ 
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tướng Chính phủ quyết định phân công trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng 

và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới hoặc liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều 

bộ, cơ quan ngang bộ. 

5. Bộ Y tế xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại 

Điều 85 của Luật này; có ý kiến thống nhất về nội dung vệ sinh lao động trong quá trình các 

bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 88. Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao 

động cấp tỉnh 

1. Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động là tổ chức tư vấn cho Chính phủ trong 

việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập, bao gồm đại diện Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, tổ chức 

đại diện người sử dụng lao động, các bộ, ngành có liên quan và một số chuyên gia, nhà khoa 

học về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh là tổ chức tư vấn cho Ủy ban nhân dân trong 

việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương. Hội 

đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, bao gồm đại diện Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động, Hội nông dân, một số doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức và chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động tại địa 

phương. 

3. Hằng năm, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm tổ chức đối thoại nhằm 

chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ 

chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc 

đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao 

hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động 

cấp tỉnh. 

Điều 89. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động 

1. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động là thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thực hiện 

quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương và cấp tỉnh. 

2. Việc thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, khai thác 

dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và 

các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực 

đó thực hiện với sự phối hợp của thanh tra an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của thanh tra an toàn, vệ sinh lao 

động quy định tại khoản 1 Điều này và cơ chế phối hợp liên ngành quy định tại khoản 2 

Điều này. 

Điều 90. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 
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1. Người nào vi phạm, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt 

hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. 

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này, xâm phạm lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm, mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải 

đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp 

số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước 

liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của 

người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm 

trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng 

và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động quy định trong Luật này. 

Điều 91. Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như sau: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp quy định 

tại khoản 2 Điều này trong phạm vi trách nhiệm của mình; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp phối hợp với tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp và các tổ chức khác trong công tác an toàn, vệ sinh lao động theo lĩnh vực có 

liên quan. 

2. Nội dung phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: 

a) Xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về an toàn, vệ sinh lao động; 

b) Xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Điều tra tai nạn lao động; tai nạn, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; chính 

sách, chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

d) Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao 

động; kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 

đ) Thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động và xử lý vi phạm pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động; 

e) Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động; 

g) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương VII 
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 92. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

2. Các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 Chương III, 

khoản 4 Điều 84, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 86, các điều 104, 105, 106, 107, 

116 và 117 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động cho đến 

hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đã được cấp. 

Điều 93. Quy định chi tiết 

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao 

trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

--------  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 

LUẬT 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật giáo dục nghề nghiệp. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao 

đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình 

độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp 

khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. 

2. Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ 

nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau 

khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp. 

3. Mô-đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành 

và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện 

trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề. 

4. Tín chỉ là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã 

tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định. 

5. Đào tạo chính quy là hình thức đào tạo theo các khóa học tập trung toàn bộ thời gian do 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) thực 

hiện để đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 

6. Đào tạo thường xuyên là hình thức đào tạo vừa làm vừa học, học từ xa hoặc tự học có 

hướng dẫn đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các 
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chương trình đào tạo nghề nghiệp khác, được thực hiện linh hoạt về chương trình, thời gian, 

phương pháp, địa điểm đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học. 

7. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung 

không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các cổ đông hoặc các thành 

viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái 

phiếu Chính phủ. 

8. Doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của 

Luật doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác 

xã và các tổ chức kinh tế khác có tư cách pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Điều 4. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp 

1. Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo 

đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường 

làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; 

tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo 

việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. 

2. Mục tiêu cụ thể đối với từng trình độ của giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau: 

a) Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản 

của một nghề; 

b) Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của 

trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc 

nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc 

theo nhóm; 

c) Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của 

trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc 

nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng 

dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. 

Điều 5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 

a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 

b) Trường trung cấp; 

c) Trường cao đẳng. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình sau đây: 

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu Nhà 

nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; 

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây 

dựng cơ sở vật chất; 
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c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu 

tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp 

1. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, đa dạng theo hướng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, liên thông giữa các trình độ giáo 

dục nghề nghiệp và liên thông với các trình độ đào tạo khác. 

2. Đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

phát triển nhân lực. Ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong tổng chi ngân 

sách nhà nước dành cho giáo dục, đào tạo; được phân bổ theo nguyên tắc công khai, minh 

bạch, kịp thời. 

3. Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

theo quy hoạch; tập trung đầu tư hình thành một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học tập của 

người lao động và từng bước phổ cập nghề cho thanh niên. 

4. Nhà nước có chính sách phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ 

thông vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, 

các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; chú trọng phát triển 

giáo dục nghề nghiệp ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân 

tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao động 

có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa. 

6. Nhà nước thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo đối với những ngành, nghề đặc thù; 

những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn; những ngành, nghề thị trường lao 

động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

không phân biệt loại hình đều được tham gia cơ chế đấu thầu, đặt hàng quy định tại khoản 

này. 

7. Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quân nhân 

xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, trẻ 

em mồ côi không nơi nương tựa, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là người trực 

tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng 

chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội cho họ được học tập để tìm việc làm, tự tạo việc 

làm, lập thân, lập nghiệp; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục nghề nghiệp. 

8. Nhà nước tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

Điều 7. Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp 

1. Đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào tạo nghề 

nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác, công dân Việt Nam, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp. 
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2. Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng 

chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ. Ưu tiên về đất đai, thuế, 

tín dụng, đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị để khuyến 

khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận. 

3. Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia đào tạo nghề nghiệp; khuyến 

khích, hỗ trợ đào tạo các nghề truyền thống và ngành, nghề ở nông thôn. 

4. Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách phát triển giáo dục 

nghề nghiệp; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp theo 

quy định của pháp luật. 

5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo nghề 

nghiệp; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quyền và 

trách nhiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 8. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo các nguyên 

tắc sau đây: 

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhân 

lực của đất nước, ngành, địa phương, khả năng đầu tư của Nhà nước, khả năng huy động 

nguồn lực của xã hội; 

b) Bảo đảm cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và cơ cấu vùng, miền; tính đa dạng, đồng 

bộ của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; 

từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế. 

2. Nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 

a) Cơ cấu mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy mô đào tạo theo ngành, nghề, trình 

độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

b) Phân bố các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo từng vùng, từng địa phương; 

c) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; 

d) Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo. 

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được 

quy định như sau: 

a) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện quy hoạch; 

b) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp Việt Nam xây dựng và phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp của bộ, ngành, địa phương mình và chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. 
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Điều 9. Liên thông trong đào tạo 

1. Liên thông trong đào tạo được thực hiện căn cứ vào chương trình đào tạo; người học khi 

chuyển từ trình độ đào tạo thấp lên trình độ đào tạo cao hơn cùng ngành, nghề hoặc khi 

chuyển sang học ngành, nghề khác thì không phải học lại những nội dung đã học. 

2. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng căn cứ vào chương trình đào tạo quyết 

định mô-đun, tín chỉ, môn học hoặc nội dung mà người học không phải học lại. 

3. Liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định 

của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương; liên thông 

giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Chương II 

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Mục 1: TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ cấu tổ chức của trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tư thục bao gồm: 

a) Hội đồng trường đối với trường trung cấp, trường cao đẳng công lập; hội đồng quản trị 

đối với trường trung cấp, trường cao đẳng tư thục; 

b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; 

c) Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; 

d) Các khoa, bộ môn; 

đ) Các hội đồng tư vấn; 

e) Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có). 

2. Cơ cấu tổ chức của trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục bao gồm: 

a) Giám đốc, phó giám đốc; 

b) Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Các tổ bộ môn; 

d) Các hội đồng tư vấn; 

đ) Các đơn vị phục vụ đào tạo; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có). 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tự chủ về cơ cấu tổ chức. 

Điều 11. Hội đồng trường 

1. Hội đồng trường được thành lập ở trường trung cấp, trường cao đẳng công lập. 

2. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 

a) Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy 

chế tổ chức, hoạt động của nhà trường; 

b) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; 
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c) Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của 

nhà trường theo quy định của pháp luật; 

d) Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ 

chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng; 

đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân 

chủ trong hoạt động của nhà trường. 

3. Thành phần tham gia hội đồng trường bao gồm: 

a) Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tổ chức Đảng cơ sở, chủ tịch Công đoàn, bí thư 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số đơn vị phòng, khoa, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có); 

b) Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên 

quan. 

4. Chủ tịch hội đồng trường do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức. Tiêu chuẩn của chủ tịch hội đồng trường như tiêu chuẩn của hiệu trưởng 

quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này. 

5. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng. Hội đồng 

trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. 

6. Thẩm quyền, thủ tục thành lập, số lượng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của 

hội đồng trường; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch, thư ký hội đồng trường; việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường được quy định trong 

Điều lệ trường trung cấp, Điều lệ trường cao đẳng và quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 12. Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị được thành lập ở trường trung cấp, trường cao đẳng tư thục. 

2. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của nhà trường, có nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông; 

b) Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy 

chế, tổ chức hoạt động của nhà trường; 

c) Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ 

chức của nhà trường; về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng và đề nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền công nhận hoặc không công nhận hiệu trưởng; 

d) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; 

đ) Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư 

phát triển của nhà trường; 

e) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, việc 

thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

3. Thành phần tham gia hội đồng quản trị bao gồm: 

a) Đại diện các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy 

định; 
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b) Hiệu trưởng, đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ 

sở hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan; 

c) Đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện nhà giáo. 

4. Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín. 

Chủ tịch hội đồng quản trị là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ 

công tác quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể ủy 

quyền cho hiệu trưởng trường là đại diện chủ tài khoản, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ 

như chủ tài khoản trong phạm vi được ủy quyền. 

5. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 05 năm. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc 

tập thể, quyết định theo đa số. 

6. Thủ tục thành lập, số lượng, cơ cấu thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng quản 

trị; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch, thư ký hội đồng quản trị được quy định 

trong Điều lệ trường trung cấp, Điều lệ trường cao đẳng và quy chế tổ chức, hoạt động của 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 13. Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

1. Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là người đứng đầu trung tâm, đại diện cho 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 

Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 05 năm. 

2. Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; 

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; 

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; 

d) Có đủ sức khỏe. 

3. Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành các quy chế, quy định trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 

b) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức 

của trung tâm; 

c) Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định cơ cấu, số 

lượng người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc; tuyển 

dụng viên chức, người lao động theo nhu cầu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp; ký kết 

hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng viên chức, người lao động và chấm 

dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp và phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề nghiệp; tổ chức 

hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; 

đ) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo của trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp theo quy định của pháp luật; 
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e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định 

của pháp luật; 

g) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, 

đoàn thể trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 

h) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với cơ quan quản lý trực tiếp; 

i) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

4. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, miễn nhiệm, cách chức giám đốc trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp được quy định như sau: 

a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực 

thuộc; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, không công nhận giám đốc trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn theo đề nghị của những người góp vốn thành lập trung 

tâm hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. 

5. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận, miễn nhiệm, cách chức giám đốc trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp được quy định trong Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 14. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng 

1. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng là người đứng đầu trường trung cấp, 

trường cao đẳng, đại diện cho nhà trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt 

động của nhà trường. Nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 05 năm. Hiệu trưởng được bổ nhiệm và 

bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. 

2. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia 

quản lý giáo dục nghề nghiệp; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ 

trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng; 

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; 

d) Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với 

việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập. 

3. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành các quy chế, quy định trong trường trung cấp, trường cao đẳng theo nghị quyết 

của hội đồng trường, hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị; 

c) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường theo nghị 

quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức 

danh trưởng, phó các tổ chức của nhà trường; 

d) Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; quyết định cơ cấu, số 

lượng người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc; tuyển 
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dụng viên chức, người lao động theo nhu cầu của nhà trường; ký kết hợp đồng làm việc và 

hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp và phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo; 

e) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động đào tạo của trường theo quy định của 

pháp luật; 

g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định 

của pháp luật; 

h) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, 

đoàn thể trong nhà trường; 

i) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng và ban giám hiệu trước 

hội đồng trường, hội đồng quản trị; 

k) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

4. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận, miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp, 

trường cao đẳng được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

cách chức hiệu trưởng trường trung cấp, hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, không công nhận hiệu trưởng trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn theo đề nghị của hội đồng quản trị; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương công nhận, 

không công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục theo đề nghị của hội đồng quản trị. 

5. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận, miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp, 

trường cao đẳng được quy định trong Điều lệ trường trung cấp, Điều lệ trường cao đẳng. 

Điều 15. Hội đồng tư vấn 

1. Hội đồng tư vấn trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do người đứng đầu cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp thành lập để tư vấn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi, thẩm quyền của mình. 

2. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng tư vấn do người đứng đầu cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp quy định. 

Điều 16. Phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng 

1. Phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, 

điều hành của hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng. Phân hiệu của trường trung 

cấp, trường cao đẳng không có tư cách pháp nhân độc lập, đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp, trường cao đẳng, chịu sự 

quản lý nhà nước theo lãnh thổ nơi đặt phân hiệu theo quy định của pháp luật. 

2. Phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều 

hành của hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng, báo cáo với người đứng đầu 

trường trung cấp, trường cao đẳng về các hoạt động của phân hiệu, báo cáo với cơ quan nhà 
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nước có thẩm quyền nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý 

của địa phương. 

3. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập; thẩm quyền, thủ tục thành lập hoặc cho 

phép thành lập, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với phân hiệu của trường trung 

cấp, trường cao đẳng được thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này. 

Điều 17. Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

1. Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo điều lệ của tổ chức mình và theo quy định 

của Hiến pháp và pháp luật. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể và 

tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 18. Thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập hoặc cho phép thành lập khi có đề án thành 

lập đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo 

dục nghề nghiệp ở trung ương và phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đã được phê duyệt. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều này và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này và các điều kiện sau đây: 

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, giáo trình, phương pháp và thời gian đào tạo phù hợp 

với người khuyết tật. Các công trình xây dựng phục vụ cho người khuyết tật học tập phải 

bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Có đội ngũ nhà giáo có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người khuyết tật. 

4. Việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội; 

b) Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, viên chức, người lao động và người học; góp phần nâng 

cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp. 

5. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định cụ 

thể điều kiện, yêu cầu đối với việc thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, 

sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

6. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; 
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b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ 

chức chính trị - xã hội quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung 

cấp công lập trực thuộc cơ quan, tổ chức mình; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quyết định 

thành lập trường cao đẳng công lập; cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục, trường cao 

đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; 

d) Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền sáp nhập, chia, tách 

hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

7. Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, tư thục do Thủ 

trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. 

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách đối với 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính 

phủ. 

Điều 19. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; 

b) Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo cam kết; 

c) Có đủ chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định; 

d) Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; 

đ) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp; 

e) Có điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động. 

2. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi đã được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

3. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi thay đổi các nội dung ghi trong giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì phải đăng ký bổ sung với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định cụ 

thể điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 20. Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong 

những trường hợp sau đây: 

a) Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp hoặc để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

b) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này; 
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c) Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính 

ở mức độ phải đình chỉ hoạt động; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời 

hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động 

và người học. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp được công bố công khai 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì 

có quyền đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về 

giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp. 

4. Sau thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nếu nguyên nhân dẫn đến việc 

đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho 

phép tiếp tục hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 21. Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

a) Vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng; 

b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến 

việc bị đình chỉ; 

c) Không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau thời hạn 

36 tháng đối với trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc 24 tháng đối với trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực; 

d) Không triển khai hoạt động đào tạo sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phép giải thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành 

lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó. 

3. Quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xác định rõ lý do giải thể, các biện 

pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người học và người lao động. 

Quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải được công bố công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng. 

4. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền giải thể hoặc cho 

phép giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

nghề nghiệp ở trung ương quy định thủ tục giải thể hoặc cho phép giải thể cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

Điều 22. Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo 

dục nghề nghiệp ở trung ương ban hành bao gồm Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

Điều lệ trường trung cấp, Điều lệ trường cao đẳng. 

2. Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung chủ yếu sau đây: 
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a) Mục tiêu và sứ mạng; 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

c) Tổ chức các hoạt động đào tạo; 

d) Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo, cán bộ quản lý; 

đ) Nhiệm vụ và quyền của người học; 

e) Tổ chức và quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

g) Tài chính và tài sản; 

h) Quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, gia đình và xã hội. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng 

quy chế tổ chức, hoạt động của mình và công bố công khai tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục 

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định sau đây: 

a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp phổ 

thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông; 

b) Trường trung cấp tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp; 

c) Trường cao đẳng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp. 

3. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật này. 

4. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học. 

5. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy 

và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống 

văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và 

các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo. 

6. Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; cấp bằng, chứng chỉ giáo 

dục nghề nghiệp cho người học; tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại 

doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp. 

7. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục, đào tạo 

nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo 

theo quy định của pháp luật. 

8. Liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo 

quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

9. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. 

10. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

11. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; tổ 

chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; 

tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã 

hội. 

12. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định. 
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13. Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học. 

14. Được thành lập doanh nghiệp, được tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

15. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của 

nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương 

trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

16. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

17. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

18. Có cơ chế để người học, nhà giáo và xã hội tham gia đánh giá chất lượng đào tạo nghề 

nghiệp. 

19. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy 

định của pháp luật. 

20. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

1. Được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người học và những người lao động 

khác kể cả khi cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc buộc phải 

đình chỉ hoạt động, giải thể trước thời hạn. 

3. Tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán của Việt Nam. 

4. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều 23 của Luật này. 

Điều 25. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực tổ chức và 

nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng đào 

tạo theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, người học và xã hội về tổ chức, quản lý hoạt động và chất lượng đào tạo của mình. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường 

xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của 

Chính phủ. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ năng lực tự chịu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp 

luật trong quá trình thực hiện quyền tự chủ thì tùy mức độ mà bị hạn chế quyền tự chủ và xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

Mục 2: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 26. Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: 

a) Được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được ưu đãi về tín dụng để 

đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng cao chất lượng đào tạo; ưu đãi thuế theo quy định của pháp 

luật về thuế; miễn thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa 
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trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để lại để đầu tư phát triển; miễn, giảm thuế theo quy 

định đối với lợi nhuận thu được từ sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ hoạt động đào tạo; ưu 

đãi về thuế đối với việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với hoạt động đào tạo, xuất 

bản giáo trình, tài liệu dạy học, sản xuất và cung ứng thiết bị đào tạo, nhập khẩu sách, báo, 

tài liệu, thiết bị đào tạo; 

b) Tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng đào tạo của Nhà nước theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 

c) Vay vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án trong nước và nước ngoài; 

d) Tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong 

nước và nước ngoài bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước; 

đ) Hỗ trợ đầu tư bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận học sinh phổ thông dân tộc nội trú khi 

ra trường vào học nghề; 

e) Hỗ trợ phát triển đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; 

g) Các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn thực hiện các hoạt động đào tạo, phổ biến tiến bộ khoa học, kỹ thuật và chuyển giao 

công nghệ. 

Điều 27. Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật 

1. Nhà nước khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển người khuyết tật vào học 

hòa nhập; khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người 

khuyết tật. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật được hưởng các chính sách quy định tại 

Điều 26 của Luật này và được Nhà nước hỗ trợ về tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị 

đào tạo; được giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình sự nghiệp ở nơi thuận lợi cho 

việc học của người khuyết tật. 

Mục 3: TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 28. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Ngân sách nhà nước (nếu có). 

2. Đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

3. Học phí, lệ phí tuyển sinh. 

4. Thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch 

vụ. 

5. Tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

theo quy định của pháp luật. 

6. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Học phí, lệ phí tuyển sinh 

1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền mà người học phải nộp cho cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp để bù đắp chi phí đào tạo và chi phí tuyển sinh. 
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2. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, 

tài liệu học tập, nguyên nhiên vật liệu thực hành, thực tập; khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị 

và các chi phí cần thiết khác cho việc đào tạo. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện được chủ động 

xây dựng và quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh theo quy định đối với cơ sở giáo 

dục công lập tự chủ toàn diện. 

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khác xây dựng và quyết định mức thu học phí, lệ 

phí tuyển sinh theo từng chuyên ngành hoặc từng nghề căn cứ vào nội dung, phương pháp 

xây dựng mức học phí, lệ phí tuyển sinh và khung học phí, lệ phí tuyển sinh do Chính phủ 

quy định. 

4. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh. 

5. Mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh phải được công bố công khai cùng thời điểm với thông 

báo tuyển sinh. 

6. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao được thu học 

phí tương xứng với chất lượng đào tạo. 

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định tiêu 

chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao; có trách nhiệm quản lý, giám sát mức thu 

học phí tương xứng với chất lượng đào tạo. 

Điều 30. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm thiết bị đào tạo theo danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu và cơ sở vật chất theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

nghề nghiệp ở trung ương. 

Điều 31. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và công 

khai tài chính theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm quản lý, sử dụng 

nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được quyền quyết định việc huy động vốn, sử dụng 

vốn, tài sản gắn với nhiệm vụ được giao để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo theo 

quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản hình thành từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước. 

4. Tài sản và đất đai được Nhà nước giao cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục quản lý và 

tài sản mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục được tài trợ, viện trợ, biếu, tặng, cho phải 

được sử dụng đúng mục đích, không chuyển đổi mục đích sử dụng và không được chuyển 

thành sở hữu tư nhân dưới bất kỳ hình thức nào. 

5. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương, các bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng đúng mục đích 

nguồn tài chính tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ. 
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Chương III 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP 

Mục 1: ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 

Điều 32. Tuyển sinh đào tạo 

1. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quyền xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở 

các điều kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo, 

phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. 

2. Việc tổ chức tuyển sinh được thực hiện như sau: 

a) Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm 

theo chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định; 

b) Tuyển sinh trình độ sơ cấp được thực hiện theo hình thức xét tuyển; 

c) Tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được thực hiện theo hình thức xét tuyển 

hoặc thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của 

chuyên ngành hoặc nghề đào tạo, hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng có thể 

quyết định việc sơ tuyển trước khi tiến hành xét tuyển hoặc thi tuyển. 

3. Các trường hợp được tuyển thẳng vào đào tạo ở trình độ cao đẳng bao gồm: 

a) Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp loại giỏi trở lên 

và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo; 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, có bằng tốt nghiệp trung cấp loại khá, đã có ít 

nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo và đăng ký học cùng 

chuyên ngành hoặc nghề đào tạo; 

c) Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này. 

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định 

việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và ban hành quy 

chế tuyển sinh đào tạo. 

Điều 33. Thời gian đào tạo 

1. Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học nhưng 

phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ học đối với người có trình độ học vấn 

phù hợp với nghề cần học. 

2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo. 

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời 

gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo. 

Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao 

đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông. 

3. Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 năm học 

tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông; từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có 
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bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. 

Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời 

gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo đối với người 

có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến 

thức văn hóa trung học phổ thông. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học 

phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng. 

Điều 34. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo nghề nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Thể hiện được mục tiêu đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; quy định chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương 

pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô-đun, tín chỉ, 

môn học, từng chuyên ngành hoặc từng nghề và từng trình độ; 

b) Bảo đảm tính khoa học, hiện đại, hệ thống, thực tiễn, linh hoạt đáp ứng sự thay đổi của 

thị trường lao động; phân bố hợp lý thời gian giữa các khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp; bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào 

tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

c) Được định kỳ rà soát cập nhật, bổ sung cho phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản 

xuất, kinh doanh và dịch vụ. 

2. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ 

chức biên soạn hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề 

nghiệp. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo quy định của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương. 

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định 

khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 

Điều 35. Giáo trình đào tạo 

1. Giáo trình đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cụ thể hóa yêu cầu về nội dung 

kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều 

kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; tổ chức biên soạn hoặc lựa 

chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định 

việc tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục nghề 

nghiệp. 

Điều 36. Yêu cầu về phương pháp đào tạo 

1. Phương pháp đào tạo trình độ sơ cấp phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề và 

phát huy tính tích cực, tự giác của người học. 
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2. Phương pháp đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải kết hợp rèn luyện năng 

lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, 

khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; sử dụng phần mềm dạy học và tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy và học. 

Điều 37. Tổ chức và quản lý đào tạo 

1. Chương trình đào tạo được thực hiện theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-

đun hoặc tín chỉ. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc 

tín chỉ tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở nhưng phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng 

theo quy định đối với từng chương trình đào tạo. 

2. Người học tích lũy đủ số mô-đun hoặc tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thì 

được công nhận hoàn thành chương trình; những mô-đun, tín chỉ đã tích lũy được công nhận 

và không phải học lại khi học các chương trình đào tạo khác. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định 

việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy 

mô-đun hoặc tín chỉ và việc liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 

Điều 38. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp 

1. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp 

một trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Việc cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề 

nghiệp được quy định như sau: 

a) Người học học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp có đủ điều kiện thì được kiểm tra 

hoặc thi kết thúc khóa học, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động đào tạo nghề nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp; 

b) Học sinh học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế có đủ điều kiện thì 

được dự thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu hoặc học sinh học theo phương thức tích lũy mô-đun 

hoặc tín chỉ nếu tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ theo quy định thì được hiệu trưởng trường 

trung cấp, trường cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp; 

c) Sinh viên học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế có đủ điều kiện thì 

được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu hoặc 

sinh viên học theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nếu tích lũy đủ số mô-đun, tín 

chỉ theo quy định thì được hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký 

đào tạo trình độ cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công 

nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành. 

2. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp in phôi và cấp bằng, chứng chỉ đào tạo cho người 

học; công bố công khai các thông tin liên quan về bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện 

tử của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định về 

quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; quy định mẫu bằng, chứng chỉ đào tạo, việc 

in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng, chứng chỉ đào tạo; quy định trách nhiệm của cơ 

sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc cấp bằng, chứng chỉ 

đào tạo tại Việt Nam; quy định việc công nhận tương đương đối với những người đã tốt 

nghiệp các trình độ đào tạo nghề nghiệp ở nước ngoài; quy định trình tự, thủ tục công nhận 

bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp. 
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Mục 2: ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 

Điều 39. Hợp đồng đào tạo 

1. Hợp đồng đào tạo là sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ 

giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề, tổ chức, cá 

nhân với người học tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này và trong trường hợp doanh nghiệp tuyển người 

vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp. 

2. Hợp đồng đào tạo phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được; 

b) Địa điểm đào tạo; 

c) Thời gian hoàn thành khóa học; 

d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí; 

đ) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng; 

e) Thanh lý hợp đồng; 

g) Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

3. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp 

đồng đào tạo ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này còn có các nội dung sau 

đây: 

a) Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp; 

b) Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong; 

c) Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra 

sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo. 

4. Hợp đồng đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy 

định tại khoản 2 Điều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền 

công trả cho người học theo từng thời gian. 

Điều 40. Chương trình đào tạo thường xuyên 

1. Đào tạo thường xuyên được thực hiện với các chương trình sau đây: 

a) Chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình bồi dưỡng, 

cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; 

b) Chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; 

c) Chương trình chuyển giao công nghệ; 

d) Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng; 

đ) Chương trình đào tạo để lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp theo 

hình thức đào tạo thường xuyên. 

2. Chương trình đào tạo thường xuyên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Chương trình đào tạo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này phải bảo đảm 

tính thiết thực, giúp người học có năng lực thực hiện được các công việc của nghề đã học, 

nâng cao khả năng lao động, tăng năng suất lao động hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Người 
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đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, lớp đào tạo nghề thực hiện các chương 

trình đào tạo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

tổ chức xây dựng hoặc tổ chức lựa chọn chương trình đào tạo cho mình; 

b) Chương trình đào tạo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải bảo đảm các yêu cầu 

quy định tại Điều 34 của Luật này. 

Điều 41. Thời gian và phương pháp đào tạo thường xuyên 

1. Thời gian đào tạo đối với các chương trình quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều 40 của Luật này được thực hiện theo yêu cầu của từng chương trình, bảo đảm sự linh 

hoạt, phù hợp với từng đối tượng người học. 

2. Thời gian đào tạo thực hiện theo niên chế đối với các chương trình quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 40 của Luật này có thể dài hơn thời gian quy định tại Điều 33 của Luật này. 

3. Phương pháp đào tạo thường xuyên phải phát huy vai trò chủ động, năng lực tự học, kinh 

nghiệm của người học; sử dụng phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin, truyền thông 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học. 

Điều 42. Người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên 

1. Người dạy các chương trình đào tạo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 

của Luật này là nhà giáo, nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người có tay 

nghề cao, nông dân sản xuất giỏi. 

2. Người dạy các chương trình đào tạo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 40 của Luật này là 

nhà giáo đáp ứng các tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Điều 53 và Điều 

54 của Luật này. 

Điều 43. Tổ chức và quản lý đào tạo thường xuyên 

1. Việc tổ chức và quản lý đào tạo thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Điều 37 

của Luật này. 

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, lớp đào tạo nghề được tổ chức đào tạo đối với 

các chương trình quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng 

được tổ chức đào tạo đối với chương trình quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 40 của Luật 

này khi đã bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đào tạo chính quy và được cơ quan quản lý nhà 

nước về đào tạo có thẩm quyền cho phép. 

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định cụ 

thể về đào tạo thường xuyên. 

Điều 44. Văn bằng, chứng chỉ trong đào tạo thường xuyên 

1. Các chương trình đào tạo nghề thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều 40 của Luật này áp dụng hình thức kiểm tra hoặc thi khi kết thúc mô-đun, môn học, 

chương trình tùy thuộc vào từng chương trình, do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, doanh nghiệp, người đứng đầu tổ chức, cá nhân mở lớp đào tạo nghề quyết định. 

2. Việc kiểm tra, thi và cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đối với chương trình 

đào tạo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 40 của Luật này được thực hiện theo quy định tại 

Điều 38 của Luật này. 
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3. Người học học hết chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều 40 của Luật này được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh 

nghiệp, lớp đào tạo nghề cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo phải ghi rõ nội dung đào 

tạo, thời gian khóa học. 

Điều 45. Lớp đào tạo nghề 

1. Lớp đào tạo nghề do tổ chức, cá nhân thành lập để tổ chức thực hiện các chương trình đào 

tạo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này. 

Trường hợp mở lớp đào tạo nghề theo đặt hàng của Nhà nước thì tổ chức, cá nhân mở lớp 

đào tạo nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương. 

2. Tổ chức, cá nhân mở lớp đào tạo nghề có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 

này thì được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây: 

a) Các khoản chi cho hoạt động của lớp đào tạo nghề được trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế theo quy định của pháp luật về thuế; 

b) Được tham gia các chương trình, đề án về đào tạo nghề của Nhà nước nếu đáp ứng các 

điều kiện theo quy định của pháp luật; 

c) Được cấp chứng chỉ đào tạo cho người học; 

d) Được cử người dạy nghề tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, lớp bồi dưỡng 

nâng cao, cập nhật kiến thức công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn; 

đ) Người học được hỗ trợ đào tạo nếu lớp đào tạo nghề thuộc các chương trình, đề án về đào 

tạo nghề của Nhà nước. 

3. Lớp đào tạo nghề đáp ứng các điều kiện sau đây thì được hưởng chính sách ưu đãi của 

Nhà nước: 

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên, chương trình đào tạo phù hợp với nghề đào tạo; 

b) Có báo cáo bằng văn bản về hoạt động đào tạo nghề với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi mở lớp đào tạo nghề. 

Mục 3: HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 46. Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 

1. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục 

nghề nghiệp tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

2. Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực 

có trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Điều 47. Các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 

1. Liên kết đào tạo. 

2. Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa 

học. 

4. Bồi dưỡng, trao đổi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và người học. 
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5. Trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung ứng chương trình đào tạo; trao đổi 

các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo. 

6. Tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế. 

7. Mở văn phòng đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam ở nước ngoài. 

8. Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 48. Liên kết đào tạo với nước ngoài 

1. Liên kết đào tạo với nước ngoài là việc xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác đào 

tạo giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam với cơ sở giáo dục, đào tạo 

nước ngoài nhưng không hình thành pháp nhân mới nhằm thực hiện chương trình đào tạo để 

cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp. 

2. Chương trình đào tạo sử dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài là chương trình đào 

tạo của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng. Chương trình đào tạo được 

thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài. 

Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chương trình đào tạo sử 

dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài. 

3. Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo với nước ngoài phải có giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo và phải bảo đảm điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ 

sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo. 

Cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài thực hiện liên kết với cơ sở hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp trong nước phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do 

cơ quan kiểm định chất lượng nước ngoài cấp hoặc được công nhận theo quy định của Thủ 

trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương. 

Điều kiện cụ thể, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên 

kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

4. Trường hợp chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài bị đình chỉ tuyển sinh hoặc bị 

chấm dứt hoạt động do không duy trì điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này thì cơ sở hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho người học, thanh toán các 

khoản thù lao giảng dạy, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người học, của 

nhà giáo, viên chức, người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao 

động tập thể; thanh toán các khoản nợ thuế và các khoản nợ khác (nếu có). 

Điều 49. Văn phòng đại diện 

1. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài có chức năng đại diện 

cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài. 

2. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thúc đẩy hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam thông qua việc xúc tiến xây 

dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

b) Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo, triển lãm trong lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước 

ngoài; 

c) Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục nghề nghiệp đã ký kết 

giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; 
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d) Không được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam và 

không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có tư cách pháp nhân; 

b) Có tôn chỉ, mục đích hoạt động; 

c) Đã có thời gian hoạt động giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 05 năm ở nước sở tại; 

d) Có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến thành lập tại Việt Nam 

phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương cấp giấy 

phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoạt động tại 

Việt Nam. 

5. Văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được chấm dứt hoạt động 

theo đề nghị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài hoặc bị chấm dứt hoạt động trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn ghi trong giấy phép; 

b) Bị thu hồi giấy phép do văn phòng đại diện không hoạt động sau thời hạn 06 tháng, kể từ 

ngày được cấp giấy phép lần đầu hoặc 03 tháng, kể từ ngày được gia hạn giấy phép; 

c) Có sự giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện; 

d) Thực hiện những hoạt động ngoài nội dung ghi trong giấy phép; 

đ) Vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam. 

Điều 50. Chính sách phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 

1. Nhà nước mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo 

nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia và các bên cùng có lợi. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tham gia giảng dạy, nghiên cứu, đầu tư, tài 

trợ, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ về giáo dục nghề nghiệp ở Việt 

Nam; được bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Chính phủ quy định cụ thể việc hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. 

Chương IV 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 51. Quyền của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

1. Được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nhân lực trực tiếp cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong doanh nghiệp và cho xã hội. 

2. Được đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và các 

chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 

của Luật này cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và lao động khác; được Nhà 
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nước hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người khuyết tật vào học tập và làm việc cho doanh 

nghiệp. 

3. Được phối hợp với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác để tổ chức đào tạo các 

trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo thường xuyên. 

4. Được tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn 

thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

5. Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác 

định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

Điều 52. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

1. Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, 

nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 

nghề nghiệp. 

2. Tổ chức đào tạo hoặc đặt hàng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo người lao động 

được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo với cơ sở 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

4. Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực 

tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tiếp 

nhận người học, nhà giáo đến tham quan, thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng nghề thông 

qua hợp đồng với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

5. Trả tiền lương, tiền công cho người học, nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra 

sản phẩm hợp quy cách trong thời gian đào tạo, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp theo 

mức do các bên thỏa thuận. 

6. Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động của doanh nghiệp. 

7. Tạo điều kiện cho người lao động của doanh nghiệp vừa làm vừa học để nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động. 

8. Chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối 

với những nghề trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định. 

9. Chính phủ quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp. 

Chương V 

NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI HỌC 

Mục 1: NHÀ GIÁO 

Điều 53. Nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

1. Nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm nhà giáo dạy lý thuyết, 

nhà giáo dạy thực hành hoặc nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành. 

2. Nhà giáo trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp được gọi là giáo viên; 

nhà giáo trong trường cao đẳng được gọi là giảng viên. 



 

211 

 

3. Chức danh của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm giáo viên, giáo viên 

chính, giáo viên cao cấp; giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp. 

4. Nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau 

đây: 

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; 

b) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ; 

c) Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 

d) Có lý lịch rõ ràng. 

Điều 54. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo 

1. Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ 

kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp. 

2. Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ trung cấp phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ trung cấp phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực 

hành trình độ trung cấp. 

3. Nhà giáo dạy lý thuyết chuyên môn trình độ cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên; nhà giáo dạy thực hành trình độ cao đẳng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực 

hành trình độ cao đẳng. 

4. Nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải 

đạt chuẩn của nhà giáo dạy lý thuyết và chuẩn của nhà giáo dạy thực hành theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

5. Nhà giáo không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc 

bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm. 

6. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định nội 

dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực 

hành ở các trình độ; quy định nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà 

giáo trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo 

1. Giảng dạy theo mục tiêu, chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương 

trình đào tạo. 

2. Định kỳ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp 

giảng dạy. 

3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế 

tổ chức, hoạt động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối 

xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. 

5. Tham gia quản lý và giám sát cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tham gia công tác 

Đảng, đoàn thể và các công tác xã hội khác. 

6. Được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, thiết bị và cơ sở vật chất của cơ 

sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao. 



 

212 

 

7. Được ký hợp đồng thỉnh giảng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác theo quy định 

của pháp luật. 

8. Được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của cơ sở hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề có liên quan 

đến quyền lợi của nhà giáo. 

9. Nhà giáo phải dành thời gian và được cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bố trí thời 

gian thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ 

mới theo quy định. 

10. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Tuyển dụng, đánh giá và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà 

giáo 

1. Việc tuyển dụng nhà giáo phải bảo đảm các tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo quy 

định tại khoản 4 Điều 53 và Điều 54 của Luật này và được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về lao động, pháp luật về viên chức, ưu tiên tuyển dụng làm nhà giáo đối với người có 

kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành, nghề giảng dạy. 

2. Nhà giáo phải được đánh giá, phân loại hằng năm theo quy định của pháp luật. 

3. Việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ 

năng nghề, tin học, ngoại ngữ; thực tập tại doanh nghiệp đối với nhà giáo được thực hiện 

theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung 

ương. 

Điều 57. Thỉnh giảng 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được mời người có đủ tiêu chuẩn và trình độ chuẩn được đào 

tạo theo quy định tại khoản 4 Điều 53 và Điều 54 của Luật này đến giảng dạy theo chế độ 

thỉnh giảng. 

2. Người được mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 

55 của Luật này. 

3. Người được mời thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức 

khác phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác. 

Điều 58. Chính sách đối với nhà giáo 

1. Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng các chính sách sau 

đây: 

a) Được hưởng chế độ tiền lương theo chức danh quy định tại khoản 3 Điều 53 của Luật 

này; phụ cấp ưu đãi theo ngành, nghề, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp đặc thù 

cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ 

kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy thực hành các ngành, nghề nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm, nhà giáo cho người khuyết tật theo quy định của Chính phủ; 

b) Chính sách đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định của Chính 

phủ. 

2. Được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của 

Chính phủ. 
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3. Nhà nước có chính sách khuyến khích nhà giáo đến công tác tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhà giáo được biệt phái đến làm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

4. Nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật thì được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân 

dân, Nhà giáo ưu tú. 

5. Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ nhân hoặc có trình độ kỹ năng nghề cao công tác trong cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về 

chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lao động. 

6. Nhà nước có chính sách đầu tư đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, phương 

pháp sư phạm đối với nhà giáo đào tạo nghề nghiệp cho người khuyết tật. 

Mục 2: NGƯỜI HỌC 

Điều 59. Người học 

Người học là người đang học các chương trình giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp bao gồm sinh viên của chương trình đào tạo cao đẳng; học sinh của 

chương trình đào tạo trung cấp và chương trình đào tạo sơ cấp; học viên của chương trình 

đào tạo thường xuyên quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 40 của Luật này. 

Điều 60. Nhiệm vụ và quyền của người học 

1. Học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của cơ sở hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. 

3. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật 

tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

4. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, nguồn 

gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện. 

5. Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các 

hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. 

6. Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và chính sách xã hội. 

7. Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 61. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học 

1. Người tốt nghiệp các khóa đào tạo theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà 

nước đặt hàng, cấp học bổng, chi phí đào tạo hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký 

kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp hành sự điều động làm việc có thời 

hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn 

học bổng, chi phí đào tạo. 

2. Người tốt nghiệp các khóa đào tạo do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào 

tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào 

tạo; trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo. 

Điều 62. Chính sách đối với người học 
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1. Người học được hưởng chính sách học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách 

tín dụng giáo dục, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên quy 

định tại các Điều 89, 90, 91 và 92 của Luật giáo dục. 

2. Người học được Nhà nước miễn học phí trong các trường hợp sau đây: 

a) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng là người có công với cách mạng và thân nhân 

của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với 

cách mạng; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số rất 

ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; người mồ côi 

cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; 

b) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp; 

c) Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh 

nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo 

dục nghề nghiệp ở trung ương quy định; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính 

phủ. 

3. Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khi tham gia các chương trình đào tạo trình độ 

sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông 

dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được tuyển thẳng vào học trường trung cấp, cao đẳng 

công lập. 

5. Người học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 

người học là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật mà 

có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc 

thiểu số, biên giới, hải đảo; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khi tham gia chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được hưởng chính sách nội trú theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Trong quá trình học tập nếu người học đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, 

thai sản không đủ sức khỏe hoặc gia đình có khó khăn không thể tiếp tục học tập hoặc đi 

làm thì được bảo lưu kết quả học tập và được trở lại tiếp tục học tập để hoàn thành khóa 

học. Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 05 năm. 

7. Những kiến thức, kỹ năng mà người học tích lũy được trong quá trình làm việc và kết quả 

các mô-đun, tín chỉ, môn học người học đã tích lũy được trong quá trình học tập ở các trình 

độ giáo dục nghề nghiệp được công nhận và không phải học lại khi tham gia học các 

chương trình đào tạo khác. 

8. Người học sau khi tốt nghiệp được hưởng các chính sách sau đây: 

a) Được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp 

công lập, lực lượng vũ trang theo quy định; ưu tiên đối với những người có bằng tốt nghiệp 

loại giỏi trở lên; 

b) Được hưởng tiền lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động dựa trên vị trí việc 

làm, năng lực, hiệu quả làm việc nhưng không được thấp hơn mức lương cơ sở, mức lương 

tối thiểu hoặc mức lương khởi điểm đối với công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định của pháp luật. 
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Điều 63. Chính sách đối với người học để đi làm việc ở nước ngoài 

1. Nhà nước có chính sách tổ chức đào tạo nghề nghiệp cho người lao động để đưa đi làm 

việc theo hợp đồng ở nước ngoài. 

2. Trường hợp người đang học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà đi làm việc theo hợp 

đồng ở nước ngoài thì được bảo lưu kết quả học tập. Thời gian được bảo lưu kết quả học tập 

không quá 05 năm. 

Điều 64. Chính sách đối với người đạt giải trong các kỳ thi tay nghề 

1. Nhà nước khuyến khích người học tham gia các kỳ thi tay nghề. Người đạt giải trong các 

kỳ thi tay nghề quốc gia, thi tay nghề khu vực ASEAN hoặc thi tay nghề quốc tế được khen 

thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia có bằng tốt 

nghiệp trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu 

đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật thì được 

tuyển thẳng vào trường cao đẳng để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải. 

3. Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi 

tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung 

cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo 

quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường đại học để học ngành, nghề phù hợp 

với nghề đã đạt giải. 

Chương VI 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 65. Mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

1. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 

a) Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

b) Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn nhất định 

của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp. 

2. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

b) Chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp. 

3. Việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

a) Độc lập, khách quan, đúng pháp luật; 

b) Trung thực, công khai, minh bạch; 

c) Bình đẳng, định kỳ; 

d) Bắt buộc đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo các ngành, chuyên 

ngành hoặc nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

chương trình đào tạo các ngành, nghề phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước. 

Điều 66. Tổ chức, quản lý kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ đánh giá và công nhận 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp. 
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2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 

a) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Nhà nước thành lập; 

b) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do tổ chức, cá nhân thành lập. 

3. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được thành lập khi có đề án bảo đảm 

các điều kiện sau đây: 

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức kiểm định 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

b) Có đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp. 

4. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; được thu 

phí kiểm định theo quy định của pháp luật. 

5. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định cụ 

thể về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

điều kiện và thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp; công nhận kết quả kiểm định của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên; quản lý và cấp thẻ kiểm định 

viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về nâng cao chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp. 

2. Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

3. Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp. 

4. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

5. Nộp phí kiểm định chất lượng cho tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

6. Được lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp để kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp. 

7. Được khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về các quyết định, kết luận, hành vi vi 

phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 68. Công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng nếu đạt 

yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 05 năm. 
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2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo không duy trì được chất lượng theo 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thì bị thu hồi giấy chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 69. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được công 

nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

1. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

2. Hằng năm, báo cáo kết quả tự đánh giá với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề 

nghiệp. 

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và 

được tham gia đấu thầu thực hiện chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp theo đơn đặt hàng của Nhà 

nước. 

Điều 70. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được sử dụng làm căn cứ để: 

1. Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

2. Người học lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo các trình độ giáo 

dục nghề nghiệp; 

3. Người sử dụng lao động tuyển dụng lao động; 

4. Nhà nước thực hiện đầu tư, đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp. 

Chương VII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 71. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và có các nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây: 

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức 

thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; 

b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; 

c) Quy định mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo; danh mục 

nghề đào tạo ở các trình độ; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; ban hành quy chế 

tuyển sinh, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo trong 

giáo dục nghề nghiệp; 

d) Quy định việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

đ) Quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

e) Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động đào tạo nghề nghiệp; 

g) Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục nghề nghiệp; 
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h) Quản lý và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề 

nghiệp, người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên; 

i) Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục nghề nghiệp; 

k) Quản lý, tổ chức công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ về đào tạo nghề nghiệp; 

l) Quản lý, tổ chức công tác hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; 

m) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở 

trung ương thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền và trực 

tiếp quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp của bộ, ngành mình (nếu có) theo chức năng, nhiệm 

vụ được phân công. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý 

nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương; kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân có tham gia giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo thẩm 

quyền; thực hiện xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 

dục nghề nghiệp tại địa phương. 

5. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề 

nghiệp. 

Điều 72. Thanh tra giáo dục nghề nghiệp 

1. Cơ quan được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp. 

2. Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về giáo dục nghề nghiệp; 

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý các vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; 

c) Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về giáo 

dục nghề nghiệp; 

d) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 73. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt 

hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật: 

a) Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trái 

quy định của pháp luật; 

b) Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 
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c) Xuất bản, in, phát hành tài liệu trái quy định của pháp luật; 

d) Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và cấp 

văn bằng, chứng chỉ; 

đ) Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; ngược 

đãi, hành hạ người học; 

e) Vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

g) Gây rối, làm mất an ninh, trật tự trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

h) Làm thất thoát kinh phí, lợi dụng hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thu tiền sai quy định 

hoặc vì mục đích vụ lợi; 

i) Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

k) Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 74. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 75. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 76. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12 như sau: 

1. Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình 

đào tạo nghề nghiệp khác; 

d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ 

đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.”; 

2. Điểm d khoản 1 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường dự bị đại học; Thủ trưởng 

cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quyết định đối với trường 

cao đẳng;”; 

3. Khoản 3 Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“3. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề 

nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên. Nhà giáo giảng dạy trong các trường cao 

đẳng, cơ sở giáo dục đại học gọi là giảng viên.”; 

4. Thay thế các cụm từ trong một số điều như sau: 
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a) Thay cụm từ “trung tâm dạy nghề” bằng cụm từ “trung tâm giáo dục nghề nghiệp” tại 

điểm b khoản 1 Điều 83; 

b) Thay cụm từ “lớp dạy nghề” bằng cụm từ “lớp đào tạo nghề” tại điểm a khoản 1 Điều 69 

và điểm b khoản 1 Điều 83; 

c) Thay cụm từ “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề” bằng cụm từ “Thủ 

trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương” tại các Điều 45, 

50, 51, 52, 54, 77, 105 và 113; 

d) Thay cụm từ “cơ sở dạy nghề” bằng cụm từ “cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại khoản 3 

Điều 54; 

đ) Thay cụm từ “trường dạy nghề” bằng cụm từ “cơ sở giáo dục nghề nghiệp” tại khoản 1 

Điều 89; 

5. Bỏ các cụm từ trong một số điều như sau: 

a) Bỏ cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 40 và khoản 1 Điều 41; 

b) Bỏ cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 41, điểm d khoản 1 Điều 51 và Điều 79; 

c) Bỏ cụm từ “các trường cao đẳng và” tại đoạn 3 khoản 2 Điều 41; 

d) Bỏ cụm từ “và lớp trung cấp chuyên nghiệp” tại điểm a và cụm từ “Trung tâm kỹ thuật 

tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề” tại điểm b khoản 1 Điều 69; 

6. Bãi bỏ Mục 3 Chương II - Giáo dục nghề nghiệp gồm các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37; 

bãi bỏ khoản 5 Điều 30, khoản 1 Điều 38, khoản 2 Điều 39, đoạn 2 khoản 1 Điều 40, điểm a 

khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 43, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 77. 

Điều 77. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 như sau: 

1. Thay thế cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “trường trung cấp” tại 

khoản 3 Điều 37; 

2. Bỏ các cụm từ trong một số điều như sau: 

a) Bỏ cụm từ “cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, 

khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 45; 

b) Bỏ cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 1 Điều 6; 

c) Bỏ cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, 

khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 và 

Điều 28; 

d) Bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận xếp hạng đối với trường cao 

đẳng” tại khoản 5 Điều 9; 

đ) Bỏ cụm từ “có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng” tại điểm b 

khoản 2 Điều 20; 

e) Bỏ cụm từ “bằng tốt nghiệp cao đẳng” tại khoản 1 Điều 38; 

g) Bỏ cụm từ “chương trình đào tạo cao đẳng” tại Điều 59; 

3. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 

khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 38. 
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Điều 78. Điều khoản chuyển tiếp 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành thì được tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ cho người học theo quy 

định của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

44/2009/QH12, Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 và Luật giáo dục đại học số 

08/2012/QH13 cho đến khi kết thúc khóa học. 

Điều 79. Quy định chi tiết 

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 

  

LUẬT 

BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội. 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao 

động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, 

tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo 

hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về 

bảo hiểm xã hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bao gồm: 

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác 

định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời 

hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử 

dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của 

pháp luật về lao động; 

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; 

c) Cán bộ, công chức, viên chức; 

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ 

yếu; 

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ 

quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng 

lương như đối với quân nhân; 

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có 

thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; 

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; 
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i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động 

hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. 

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ 

quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng 

lao động theo hợp đồng lao động. 

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và 

không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội. 

Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao 

động. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao 

động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao 

động và người sử dụng lao động phải tham gia. 

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người 

tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ 

hưu trí và tử tuất. 

4. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ 

đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước. 

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng 

bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội 

không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

6. Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ 

hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên 

khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo 

quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

7. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm 

mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ 

từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết 

kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội 
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1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: 

a) Ốm đau; 

b) Thai sản; 

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

d) Hưu trí; 

đ) Tử tuất. 

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: 

a) Hưu trí; 

b) Tử tuất. 

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định. 

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội 

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao 

động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do 

người lao động lựa chọn. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian 

đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã 

hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. 

4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử 

dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối 

tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử 

dụng lao động quyết định. 

5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và 

đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội 

1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

3. Bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ. 

4. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ 

sung. 

5. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội. 

Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội 

1. Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách bảo hiểm xã hội. 

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội. 
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4. Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm xã hội; đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực làm công 

tác bảo hiểm xã hội. 

5. Quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. 

6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội. 

Điều 8. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 

lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý 

nhà nước về bảo hiểm xã hội. 

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

cấp tỉnh) thực hiện quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi 

địa phương theo phân cấp của Chính phủ. 

Điều 9. Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để 

quản lý, thực hiện bảo hiểm xã hội. 

2. Đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý 

bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo 

hiểm xã hội 

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội. 

2. Xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

3. Xây dựng và trình Chính phủ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. 

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã 

hội, trừ quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này. 

7. Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, 

lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động. 

8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội. 

9. Tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo hiểm xã hội. 

10. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội. 

11. Hằng năm, báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội. 
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Điều 11. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội 

1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện 

quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội. 

3. Hằng năm, gửi báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội cho Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo Chính phủ. 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm 

xã hội. 

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về 

bảo hiểm xã hội. 

Điều 13. Thanh tra bảo hiểm xã hội 

1. Thanh tra lao động - thương binh và xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về 

thanh tra. 

2. Thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo 

hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận 

1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây: 

a) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã 

hội; 

b) Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo 

hiểm xã hội của người lao động; 

c) Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã 

hội; 

d) Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại 

khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn. 

2. Tổ chức công đoàn có các trách nhiệm sau đây: 
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a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động; 

b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội 

viên thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động tham gia các loại hình 

bảo hiểm xã hội phù hợp với bản thân và gia đình; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên, hội viên; phản biện xã hội, tham gia với cơ quan nhà nước trong 

việc xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động 

1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã 

hội. 

2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao 

động; 

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 16. Chế độ báo cáo, kiểm toán 

1. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo 

hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. 

2. Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo 

cáo kết quả với Quốc hội. Theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và 

Chính phủ, quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm toán đột xuất. 

Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

5. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật. 

6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động, người sử dụng lao động. 

7. Truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

8. Báo cáo sai sự thật; cung cấp thông tin, số liệu không chính xác về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Chương II 



 

228 

 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO 

ĐỘNG, CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 18. Quyền của người lao động 

1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này. 

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. 

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức 

chi trả sau: 

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội 

ủy quyền; 

b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; 

c) Thông qua người sử dụng lao động. 

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây: 

a) Đang hưởng lương hưu; 

b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; 

c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; 

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần 

chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 

5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã 

hội. 

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã 

hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã 

hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về 

việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Trách nhiệm của người lao động 

1. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này. 

2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội. 

3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội. 

Điều 20. Quyền của người sử dụng lao động 

1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 
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2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của 

người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào 

quỹ bảo hiểm xã hội. 

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 

và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng 

giám định y khoa. 

4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác 

nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. 

6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng 

bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo 

hiểm xã hội. 

7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người 

lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao 

động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 

8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ 

quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này. 

Điều 22. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội 

1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật. 

2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy 

định của pháp luật. 

3. Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, 

tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế. 

4. Được cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy 

phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, 

giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập để thực hiện đăng ký lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới. 

5. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp 

thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn. 

6. Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động; định kỳ hằng năm 

cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động. 

7. Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội 
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1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế. 

2. Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sau khi có ý kiến 

thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy 

định của pháp luật. 

4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; quản lý sổ bảo hiểm xã hội khi người lao 

động đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất. 

5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, 

thuận tiện và đúng thời hạn. 

6. Hằng năm, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; cung cấp 

đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo 

hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 

7. Hằng năm, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người 

sử dụng lao động niêm yết công khai. 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội; lưu trữ hồ sơ của người 

tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

9. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định 

của pháp luật. 

10. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. 

11. Thực hiện công tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế. 

12. Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y 

tế. 

13. Định kỳ 06 tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội và hằng năm, báo cáo Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp; báo cáo Bộ Y tế về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế; báo cáo Bộ Tài chính về tình 

hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

Hằng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp về 

tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa 

phương quản lý. 

14. Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

15. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

Chương III  
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BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 

Mục 1. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 

Điều 24. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau 

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h 

khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau 

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử 

dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được 

hưởng chế độ ốm đau. 

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau 

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại 

các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày 

nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau: 

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã 

hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng 

từ đủ 30 năm trở lên; 

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành 

hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã 

đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 

ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ 

Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: 

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần; 

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị 

thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng 

thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau 

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số 

ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm 

việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi. 

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi 

con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm 

việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 
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Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau 

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 

26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng 

bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng 

chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền 

lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. 

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật 

này thì mức hưởng được quy định như sau: 

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc 

nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên; 

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc 

nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc 

nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. 

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì 

mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi 

nghỉ việc. 

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia 

cho 24 ngày. 

Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy 

định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức 

khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày 

trong một năm. 

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ 

hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước 

chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp 

hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn 

cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau: 

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do 

mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; 

b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do 

phải phẫu thuật; 

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác. 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức 

lương cơ sở. 

Mục 2. CHẾ ĐỘ THAI SẢN 

Điều 30. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản 
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Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h 

khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Lao động nữ mang thai; 

b) Lao động nữ sinh con; 

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; 

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; 

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; 

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã 

hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con 

nuôi. 

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 

tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong 

thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp 

đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con 

nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 

36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này. 

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai 

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 

ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc 

thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. 

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc 

không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai 

bệnh lý 

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ 

việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: 

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; 

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày 

nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con 
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1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 

06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, 

người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. 

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ 

thai sản như sau: 

a) 05 ngày làm việc; 

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm 

mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; 

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng 

thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. 

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 

tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 

02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt 

quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ 

việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. 

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo 

hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ 

việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 

Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại 

khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi 

dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. 

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không 

nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ 

thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp 

rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến 

khi con đủ 06 tháng tuổi. 

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả 

ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ 

1. Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai 

chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho 

người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 

của Luật này. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian 

hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai 

sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến 

khi con đủ 06 tháng tuổi. 
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3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ thai sản, thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động 

nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. 

Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi 

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai 

sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã 

hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ 

cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ. 

Điều 37. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai 

1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản 

theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa 

được quy định như sau: 

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. 

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ 

Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được 

trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con 

hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một 

lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. 

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản 

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 

của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau: 

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng 

bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, 

Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương 

tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của 

Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày; 

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp 

tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy 

định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ 

cấp theo tháng chia cho 30 ngày. 

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được 

tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không 

phải đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, 

mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này. 



 

236 

 

Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc 

khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng; 

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ 

sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc 

khoản 3 Điều 34 của Luật này. 

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc 

khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe 

chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. 

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ 

hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước 

chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử 

dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng 

lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời 

gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: 

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên; 

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; 

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác. 

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức 

lương cơ sở. 

Mục 3. CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

Điều 42. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 43. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động 

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; 

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của 

người sử dụng lao động; 

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến 

đường hợp lý. 

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 44. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 
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Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại; 

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 45. Giám định mức suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại 

mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định; 

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. 

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; 

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần; 

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 

Điều 46. Trợ cấp một lần 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp 

một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: 

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy 

giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở; 

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp 

tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 

tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương 

đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 47. Trợ cấp hằng tháng 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp 

hằng tháng. 

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: 

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ 

suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở; 

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một 

khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính 

bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền 

lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 48. Thời điểm hưởng trợ cấp 

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các Điều 46, 47 và 50 của Luật này được tính từ 

tháng người lao động điều trị xong, ra viện. 
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2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức 

suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận 

của Hội đồng giám định y khoa. 

Điều 49. Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt 

động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên 

hạn căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật. 

Điều 50. Trợ cấp phục vụ 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 

hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 

47 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. 

Điều 51. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết 

trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được 

hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. 

Điều 52. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật 

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do 

bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 

05 ngày đến 10 ngày. 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 

tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở 

tập trung. 

Mục 4. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 

Điều 53. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí 

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật 

này. 

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã 

hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; 

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm 

nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có 

đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; 

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở 

lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; 

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 
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2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có 

đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, 

Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác; 

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm 

nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có 

đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; 

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị 

trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo 

hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu. 

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc 

biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, 

điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi 

nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp 

hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 

54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng 

lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. 

Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 

tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; 

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc 

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc 

có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 

được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên; 

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. 

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng 

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức 

lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này 

được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại 
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Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm 

thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều 

kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo 

hiểm xã hội như sau: 

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 

năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; 

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. 

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được 

tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. 

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của 

Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ 

hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. 

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 

tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. 

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định 

tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền 

lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% 

mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. 

Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%. 

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng 

mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của 

Luật này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 57. Điều chỉnh lương hưu 

Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng 

và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. 

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 

hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương 

ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 

0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu 

1. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, 

d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong 

quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện 

hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. 
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2. Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao 

động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

3. Đối với người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang 

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong 

văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng 

lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng 

bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà 

chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này 

mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện; 

b) Ra nước ngoài để định cư; 

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, 

xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những 

bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; 

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này 

khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ 

mỗi năm được tính như sau: 

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng 

trước năm 2014; 

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ 

năm 2014 trở đi; 

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã 

hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội. 

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không 

bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều này. 

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ 

quan bảo hiểm xã hội. 

Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại 

Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định 

tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ 

cấp một lần 
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1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có 

toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền 

lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: 

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền 

lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 

2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước 

khi nghỉ hưu; 

e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 

thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi 

nghỉ hưu; 

g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của 

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do 

người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

của toàn bộ thời gian. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ 

tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền 

lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo 

hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà 

nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 63. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội 

1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này 

được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở 

đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương 

tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này 
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được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính 

phủ. 

Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng 

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng 

tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Xuất cảnh trái phép; 

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích; 

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. 

2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất 

cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết 

định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc 

tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội hằng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. 

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng; trường hợp 

quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do. 

Điều 65. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư 

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định 

cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã 

đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính 

bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi 

được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì 

mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang 

hưởng. 

3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 

03 tháng trợ cấp đang hưởng. 

Mục 5. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 

Điều 66. Trợ cấp mai táng 

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: 

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội 

hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng 

từ đủ 12 tháng trở lên; 

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều 

trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 

tháng đã nghỉ việc. 
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2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 

Điều này chết. 

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được 

hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các 

trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng: 

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; 

b) Đang hưởng lương hưu; 

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm 

khả năng lao động từ 61 % trở lên. 

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng 

tháng, bao gồm: 

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% 

trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai; 

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 

tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của 

chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ 

nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên 

đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; 

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của 

chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ 

nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với 

nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên. 

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc 

có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật 

này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 

4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất 

hằng tháng như sau: 

a) Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có 

nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị; 

b) Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp 

đơn đề nghị. 

Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng 

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường 

hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 

70% mức lương cơ sở. 
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2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này 

thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 

02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà 

đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố 

chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính 

từ tháng con được sinh. 

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần 

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các 

trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật 

này; 

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng 

không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này; 

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 

mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc 

vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của 

Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần 

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm 

xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số 

năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương 

tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 

tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã 

hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ 

cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này. 

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được 

tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì 

tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng 

thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 

03 tháng lương hưu đang hưởng. 

3. Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người 

quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. 

Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau: 
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a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương 

hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp 

nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này; 

b) Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được 

thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

c) Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực 

hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương IV  

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 

Mục 1. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 

Điều 72. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí 

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động quy 

định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này. 

Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu 

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; 

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng 

thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để 

hưởng lương hưu. 

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng 

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức 

lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này 

được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 

79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì 

tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều 

kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng 

đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo 

hiểm xã hội như sau: 

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 

năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; 

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. 

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được 

tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. 

3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này. 

Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 

hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 
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2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương 

ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 

0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 76. Thời điểm hưởng lương hưu 

1. Thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của Luật này được 

tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương 

hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này. 

Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần 

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng 

bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa 

đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội; 

b) Ra nước ngoài để định cư; 

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, 

xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những 

bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ 

mỗi năm được tính như sau: 

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng 

trước năm 2014; 

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ 

năm 2014 trở đi; 

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã 

hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo 

hiểm xã hội. 

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ 

quan bảo hiểm xã hội. 

5. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của Luật này. 

Điều 78. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu 

1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng 

lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định 

tại Điều 77 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

2. Việc tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật này. 
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Điều 79. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội 

1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức 

thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. 

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập 

tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu 

dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. 

Mục 2. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 

Điều 80. Trợ cấp mai táng 

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: 

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên; 

b) Người đang hưởng lương hưu. 

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 

Điều này chết. 

3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân 

nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 81. Trợ cấp tuất 

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp 

tuất một lần. 

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã 

hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo 

hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm 

xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 

2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng 

từ năm 2014 trở đi. 

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ 

cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu 

nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng 

mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được 

tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì 

tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ 

hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. 

Chương V 

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 82. Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội 

1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 86 của Luật này. 

2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 85 và Điều 87 của Luật này. 

3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 
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4. Hỗ trợ của Nhà nước. 

5. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 83. Các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội 

1. Quỹ ốm đau và thai sản. 

2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

3. Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 

1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Chương III và 

Chương IV của Luật này. 

2. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh 

con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động 

bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 

3. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 90 của Luật này. 

4. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do 

người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà 

kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật 

này. 

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng 

tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% 

mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương 

thức đóng được quy định như sau: 

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao 

động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ 

sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần; 

b) Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước 

một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động 

trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao 

động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 
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Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại 

nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại 

Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước. 

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên 

trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để 

hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết 

hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy 

định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. 

5. Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 

1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần. 

6. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất 

hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ điều kiện về 

tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người 

lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng 

mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

7. Việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội có tháng lẻ được tính như sau: 

a) Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; 

b) Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. 

Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 

người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: 

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao 

động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: 

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

b) 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

3. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử 

tuất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy 

định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này. 

5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo 
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sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương 

thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần. 

6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 5 Điều 85 và 

khoản 5 Điều 86 của Luật này. 

Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện 

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% 

mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu 

nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu 

vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. 

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng 

thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: 

a) Hằng tháng; 

b) 03 tháng một lần; 

c) 06 tháng một lần; 

d) 12 tháng một lần; 

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho 

những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau: 

a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh 

doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo 

hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 

tháng; 

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và 

người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số 

tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật 

này. 

2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao 

động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ 

quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm 

xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy 

định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc. 

Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
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1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì 

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và 

các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu 

có). 

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng 

bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở. 

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng 

lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp 

lương theo quy định của pháp luật về lao động. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, 

phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần 

mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 122 của Luật này. 

Điều 90. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội; 

b) Cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý; phát triển, quản lý người 

tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội; 

c) Tổ chức thu, chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội 

các cấp. 

2. Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, hằng năm 

được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 

Định kỳ 03 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định về mức chi phí 

quản lý bảo hiểm xã hội. 

3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Điều 91. Nguyên tắc đầu tư 

Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được 

vốn đầu tư. 

Điều 92. Các hình thức đầu tư 

1. Mua trái phiếu Chính phủ. 

2. Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có 

chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Cho ngân sách nhà nước vay. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương VI  
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TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 93. Cơ quan bảo hiểm xã hội 

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách 

bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm 

vụ khác theo quy định của Luật này. 

2. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Điều 94. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo, 

giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội gồm đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ 

chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ 

quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức khác có liên 

quan. 

3. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên do Thủ 

tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản lý bảo hiểm xã hội là 05 năm. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ làm việc, trách nhiệm và kinh phí hoạt động của 

Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội. 

Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng 

năm về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án 

bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về chiến lược, kế hoạch, đề 

án sau khi được phê duyệt. 

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiến lược phát triển bảo 

hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng 

quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư 

của các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của cơ 

quan bảo hiểm xã hội. 

4. Thông qua các báo cáo hằng năm về việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm 

quyền. 

5. Thông qua dự toán hằng năm về thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp; mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trước khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền. 

6. Hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định và kết quả hoạt động. 
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7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao. 

Chương VII 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội 

1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của 

Luật này. 

2. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. 

3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội 

bằng phương thức giao dịch điện tử. 

Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm: 

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động; 

b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng. 

3. Chính phủ quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội 

1. Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có 

thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bao 

gồm: 

a) Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân; 

b) Sổ bảo hiểm xã hội; 

c) Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông 

tin cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 99. Giải quyết đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội 

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc 

tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này 

cho cơ quan bảo hiểm xã hội; 

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 
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2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 

của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây: 

a) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc lần đầu; 

b) 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện lần đầu; 

c) 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm 

xã hội; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không 

quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

d) 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin 

tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ 

bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham 

gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 2 của Luật này. 

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI  

Điều 100. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 

1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động 

điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú 

phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 

2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước 

ngoài thì hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy 

khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp. 

3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động 

lập. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc 

hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại các điểm c, d và đ khoản 

1 Điều 101 của Luật này. 

Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm: 

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; 

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ 

trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết; 

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ 

sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con; 

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau 

khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh; 

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải 

nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này. 
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2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai 

bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 

của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp 

điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú. 

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng 

nhận nuôi con nuôi. 

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc 

bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con 

phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động 

lập. 

Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản 

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ 

sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này 

cho người sử dụng lao động. 

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp 

hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã 

hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao 

động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ 

quan bảo hiểm xã hội. 

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội: 

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao 

động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao 

động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải 

giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. 

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản 

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho 

cơ quan bảo hiểm xã hội. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội 

có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải 

quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 104. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai 

nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện 

trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông. 
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3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động. 

4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. 

5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động. 

Điều 105. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trường hợp biên bản xác định cho nhiều 

người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao. 

3. Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì 

phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp. 

4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. 

5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp. 

Điều 106. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 

104 và Điều 105 của Luật này. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách 

nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải 

quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 107. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội 

có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và 

chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển 

đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động. 

Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu 

1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

bao gồm: 

a) Sổ bảo hiểm xã hội; 

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động 

hưởng chế độ hưu trí; 

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối 

với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm 

HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại 

Điều 54 của Luật này. 
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2. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành 

hình phạt tù bao gồm: 

a) Sổ bảo hiểm xã hội; 

b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu; 

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người 

đang chấp hành hình phạt tù; 

d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối 

với trường hợp xuất cảnh trái phép; 

đ) Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với 

trường hợp người mất tích trở về. 

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. 

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực 

hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây: 

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp; 

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập 

cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; 

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận 

hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm 

quyền cấp. 

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c 

khoản 1 Điều 77 của Luật này. 

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ 

hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần 

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người 

sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội. 

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người 

lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu 

hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan 

bảo hiểm xã hội. 

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng 

lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với 

trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải 



 

259 

 

quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 111. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất 

1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu 

thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: 

a) Sổ bảo hiểm xã hội; 

b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của 

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; 

c) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện 

hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần; 

d) Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai 

nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện 

trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật 

này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề 

nghiệp; 

đ) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên. 

2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng 

lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bao gồm: 

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật; 

b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện 

hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần; 

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên. 

Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của 

Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị 

chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng 

lao động. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người 

sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách 

nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không 

giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 113. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với 

người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên bố 
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mất tích trở về 

1. Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. 

2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối 

với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp. 

3. Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với 

trường hợp Tòa án tuyên bố mất tích trở về đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 114. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối 

với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người bị Tòa án tuyên bố 

mất tích trở về 

1. Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 113 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã 

hội. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội 

có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Điều 115. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác 

trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ 

quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có 

trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định 

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 

Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải 

giải trình bằng văn bản. 

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn 

quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của 

người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

Điều 117. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải 

quyết chế độ bảo hiểm xã hội 

1. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ 

bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

2. Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao động phải bảo đảm chính xác, công 

khai, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả 

giám định của mình theo quy định của pháp luật. 

Chương VIII  

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội 

1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người 

đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Người sử dụng lao động có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 

xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, 

hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình. 

Điều 119. Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội 

1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong 

hai hình thức sau đây: 

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. 

Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không 

còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết; 

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý 

với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không 

được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà 

nước về lao động cấp tỉnh. 

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan 

quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được 

giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án. 

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại. 

Điều 120. Tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội 

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

Điều 121. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục 

hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm: 

a) Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 

Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính; 

b) Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của 

Luật xử lý vi phạm hành chính; 

c) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

quyết định thành lập có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật xử lý vi 

phạm hành chính. 

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này có thể 

giao cho cấp phó thực hiện xử lý vi phạm hành chính. 
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3. Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành 

chính và các quy định khác có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy 

định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 122. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội 

1. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 

gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của 

Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị 

xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư 

quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; 

nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng 

khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao 

động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan 

bảo hiểm xã hội. 

Chương IX  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 123. Quy định chuyển tiếp 

1. Các quy định của Luật này được áp dụng đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ 

trước ngày Luật này có hiệu lực. 

2. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1994, người đang hưởng 

lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng 

tháng, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời 

hạn hưởng trợ cấp hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm 

xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy 

định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng. 

3. Người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực thì ngoài 

lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất thì được giải quyết hưởng trợ cấp khu 

vực một lần; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đang hưởng phụ cấp khu vực hằng tháng tại nơi thường 

trú có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng. 

4. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất; người lao động 

nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành 

đang hưởng chế độ ốm đau trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo 

quy định của Chính phủ. 

5. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp hằng tháng trước ngày Luật này có hiệu lực thì khi chết được áp dụng chế độ tử tuất 

quy định tại Luật này. 
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6. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 

năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp 

một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm 

xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã 

hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước 

ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, 

công nhân, quân nhân, và công an nhân dân. 

7. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội 

để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian 

làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người quy định tại khoản 6 Điều này. 

8. Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 

71/2006/QH11. 

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết 

hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 124. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b 

khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2018. 

2. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành. 

Điều 125. Quy định chi tiết 

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------- 

Luật số: 25/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 

  

LUẬT 

BẢO HIỂM Y TẾ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm y tế.  

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, 

trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng 

bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của 

các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. 

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. 

3. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, 

không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách 

nhiệm tham gia theo quy định của Luật này.  

2. Bảo hiểm y tế toàn dân là việc các đối tượng quy định trong Luật này đều tham gia bảo 

hiểm y tế. 

3. Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các 

nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người 

tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và những khoản 

chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế. 

4. Người sử dụng lao động bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ 

trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể và tổ chức khác; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế. 
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5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu 

tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. 

6. Giám định bảo hiểm y tế là hoạt động chuyên môn do tổ chức bảo hiểm y tế tiến hành 

nhằm đánh giá sự hợp lý của việc cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, 

làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Nguyên tắc bảo hiểm y tế 

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. 

2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, 

tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi 

chung là mức lương tối thiểu). 

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi 

của người tham gia bảo hiểm y tế. 

4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo 

hiểm y tế cùng chi trả. 

5. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm 

cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế 

1. Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và 

một số nhóm đối tượng xã hội. 

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế để bảo toàn 

và tăng trưởng quỹ. Nguồn thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ quỹ bảo 

hiểm y tế được miễn thuế.  

3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm y 

tế cho các nhóm đối tượng. 

4. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến 

trong quản lý bảo hiểm y tế. 

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.  

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Y tế 

thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý 

nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương. 

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế  

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện 

nhiệm vụ sau đây: 

1. Xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tổ chức hệ thống y tế, tuyến chuyên 

môn kỹ thuật y tế, nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân dựa trên bảo hiểm y tế toàn dân; 
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2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế; 

3. Ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

4. Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế;  

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; 

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế; 

8. Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; 

9. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm y tế. 

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế 

1. Phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chính sách, pháp luật về tài 

chính liên quan đến bảo hiểm y tế. 

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với 

bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế. 

Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế 

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; 

b) Bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng 

hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật này; 

c) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; 

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế. 

2. Ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương còn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo 

quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này. 

Điều 9. Tổ chức bảo hiểm y tế  

1. Tổ chức bảo hiểm y tế có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm 

y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. 

2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức bảo 

hiểm y tế. 

Điều 10. Kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế  

Định kỳ 3 năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế và báo cáo kết 

quả với Quốc hội.  

Trường hợp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ yêu cầu, Kiểm toán nhà 

nước thực hiện kiểm toán đột xuất quỹ bảo hiểm y tế. 

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định của Luật này. 
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2. Gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế. 

3. Sử dụng tiền đóng bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích. 

4. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia 

bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. 

5. Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp 

luật về bảo hiểm y tế. 

CHƯƠNG II 

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO 

HIỂM Y TẾ 

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao 

động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao 

động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp 

luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau 

đây gọi chung là người lao động). 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác 

trong lực lượng Công an nhân dân.  

3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. 

4. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

5. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân 

sách nhà nước. 

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. 

7. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng 

tháng. 

8. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

9. Người có công với cách mạng. 

10. Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh. 

11. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ. 

12. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm. 

13. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật. 

14. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

15. Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

16. Thân nhân của các đối tượng sau đây theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội 

nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu: 
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a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, 

binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân; 

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác 

trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời 

hạn; 

c) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ 

và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan 

Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân 

nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân. 

17. Trẻ em dưới 6 tuổi. 

18. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, 

bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 

19. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà 

nước Việt Nam. 

20. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 

21. Học sinh, sinh viên. 

22. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp. 

23. Thân nhân của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này mà người lao động có 

trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình. 

24. Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. 

25. Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ. 

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế 

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: 

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Luật 

này tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động, trong đó người sử 

dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ 

việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải 

đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để 

hưởng chế độ bảo hiểm y tế; 

b) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

c) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 12 của Luật 

này tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

d) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

đ) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các khoản 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 và 18 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu và do ngân sách nhà 

nước đóng; 
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e) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 19 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương tối thiểu và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng; 

g) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các khoản 20, 21 và 22 Điều 12 của 

Luật này tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu và do đối tượng đóng;  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại 

khoản 20 và khoản 21 Điều 12  của Luật này và đối tượng quy định tại khoản 22 Điều 12 

của Luật này mà có mức sống trung bình; 

h) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 23 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương tối thiểu và do người lao động đóng; 

i) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 24 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương tối thiểu và do đối tượng đóng; 

k) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 25 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương tối thiểu. 

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác 

nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà 

người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này. 

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng 

bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương, tiền công cao nhất. 

3. Chính phủ quy định cụ thể mức đóng, mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 14. Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế 

1. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy 

định thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và 

các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu 

có). 

2. Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao 

động thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp 

đồng lao động.  

3. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng 

thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất 

nghiệp hằng tháng. 

4. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương tối thiểu.  

5. Mức tiền công, tiền lương tối đa để tính mức đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương tối 

thiểu. 

Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế 

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền 

đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động để nộp cùng một lúc vào 

quỹ bảo hiểm y tế. 

2. Đối với các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không trả 

lương theo tháng thì 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y 
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tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao 

động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế. 

3. Hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại 

các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 12 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. 

4. Hằng năm, cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng quy định tại các khoản 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 17 và 18 Điều 12 của Luật này đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng này vào quỹ bảo 

hiểm y tế. 

5. Hằng năm, cơ quan, tổ chức quản lý người có công với cách mạng và các đối tượng quy 

định tại các điểm a, b và c khoản 16 Điều 12 của Luật này đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân 

của họ vào quỹ bảo hiểm y tế.  

6. Hằng tháng, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy 

định tại khoản 19 Điều 12 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. 

7. Chính phủ quy định cụ thể phương thức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại 

các khoản 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Điều 12 của Luật này. 

CHƯƠNG III 

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế 

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được 

hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này. 

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. 

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau: 

a) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này 

đóng bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi hoặc người tham gia bảo hiểm y tế quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày 

đóng bảo hiểm y tế; 

b) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này 

đóng bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có 

giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế; riêng đối với quyền lợi về dịch 

vụ kỹ thuật cao thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 180 ngày, kể từ ngày đóng bảo 

hiểm y tế; 

c) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 

tháng tuổi. 

4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng; 

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá; 

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. 

5. Tổ chức bảo hiểm y tế quy định mẫu thẻ bảo hiểm y tế, quản lý thẻ bảo hiểm y tế thống 

nhất trong cả nước và chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 phải tổ chức thực hiện 

việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế có ảnh của người tham gia bảo hiểm y tế. 

Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 
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1. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế bao gồm: 

a) Văn bản đăng ký tham gia bảo hiểm y tế của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng bảo 

hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này; 

b) Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng bảo 

hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này hoặc người đại diện của người tự 

nguyện tham gia bảo hiểm y tế lập; 

c) Tờ khai của cá nhân, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. 

2. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm: 

a) Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em chưa có bản sao 

giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì phải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ;  

b) Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi trẻ em cư trú.  

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y 

tế. 

Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.  

2. Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ. 

3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức 

bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại 

thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. 

4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều 19. Đổi thẻ bảo hiểm y tế 

1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây: 

a) Rách, nát hoặc hỏng; 

b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; 

c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng. 

2. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm: 

a) Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế; 

b) Thẻ bảo hiểm y tế. 

3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, 

tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ 

đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. 

4. Người được đổi thẻ bảo hiểm y tế do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí. Bộ  trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức phí đổi thẻ bảo hiểm y tế.  

Điều 20. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế 



 

272 

 

1. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây: 

a) Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế; 

b) Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. 

2. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng 

thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến 

nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG IV 

PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây: 

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; 

b) Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;  

c) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các 

khoản 9, 13, 14, 17 và 20 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang 

điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này; chủ trì, phối hợp với cơ 

quan liên quan ban hành danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế 

thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.  

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 

27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi được hưởng như sau: 

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 9 và 17 

Điều 12 của Luật này; 

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, 

chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 

c) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 13 và 14 

Điều 12 của Luật này; 

d) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác. 

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng 

quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. 

3. Chính phủ quy định mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường 

hợp vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, sử dụng dịch vụ 

kỹ thuật cao chi phí lớn và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 23. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế 

1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi 

trả. 

2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 

3. Khám sức khỏe. 
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4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. 

5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ 

trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ. 

6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. 

7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt. 

8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ 

thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. 

9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, 

thảm họa. 

10. Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích. 

11. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. 

12. Khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật 

của người đó gây ra. 

13. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

14. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y 

TẾ 

Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế có ký hợp đồng khám bệnh, chữa 

bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế. 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: 

a)  Trạm y tế xã và tương đương, nhà hộ sinh; 

b) Phòng khám đa khoa, chuyên khoa; 

c) Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. 

Điều 25. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là văn bản thoả thuận giữa tổ chức bảo 

hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc cung ứng dịch vụ và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Đối tượng phục vụ và yêu cầu về chất lượng cung ứng dịch vụ;  

b) Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;  

c) Quyền và trách nhiệm của các bên;  

d) Thời hạn hợp đồng; 

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

e) Điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng. 
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3. Việc thỏa thuận về điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng quy định tại điểm e 

khoản 2 Điều này phải bảo đảm không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh của người 

tham gia bảo hiểm y tế. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 

đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường 

hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa 

phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù 

hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban 

đầu vào đầu mỗi quý. 

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều 27. Chuyển tuyến điều trị 

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. 

Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm 

y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế 

cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải 

xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. 

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy 

định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện. 

3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển 

viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn 

khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 29. Giám định bảo hiểm y tế 

1. Nội dung giám định bảo hiểm y tế bao gồm: 

a) Kiểm tra thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

b) Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, 

dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh;  

c) Kiểm tra, xác định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2. Việc giám định bảo hiểm y tế phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. 
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3. Tổ chức bảo hiểm y tế thực hiện việc giám định bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về kết quả giám định. 

CHƯƠNG VI 

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 30. Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo các 

phương thức sau đây: 

a) Thanh toán theo định suất là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh và 

mức đóng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế trong một khoảng thời gian nhất định; 

b) Thanh toán theo giá dịch vụ là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, 

thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh; 

c) Thanh toán theo trường hợp bệnh là thanh toán theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh được 

xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế quy định tại khoản 1 Điều này .  

Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp 

cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây: 

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế; 

b) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại các điều 26, 27 và 28 của 

Luật này; 

c) Tại nước ngoài; 

d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định thủ tục, mức thanh toán đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở viện phí theo 

quy định của Chính phủ.  

Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm tạm ứng kinh phí hàng quý cho cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế tối thiểu bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

thực tế của quý trước đã được quyết toán. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký 

hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì mức tạm ứng lần đầu tối thiểu bằng 80% 

mức kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của một quý theo hợp đồng đã ký. 

2. Việc thanh toán, quyết toán giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm y tế 

được thực hiện hằng quý như sau: 
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a) Trong tháng đầu của mỗi quý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm 

gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quý trước cho tổ 

chức bảo hiểm y tế; 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm xem xét và thông báo kết 

quả quyết toán chi phí. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả quyết toán, tổ 

chức bảo hiểm y tế phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

3. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia 

bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 31 

của Luật này; trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của 

người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 2 Điều 31 của Luật này, tổ chức bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh trực tiếp cho các đối tượng này. 

CHƯƠNG VII 

QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 33. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế  

1. Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này. 

2. Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế. 

3. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 34. Quản lý quỹ bảo hiểm y tế  

1. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự 

phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế; quyết định nguồn tài chính để 

bảo đảm việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong trường hợp mất cân đối thu, chi 

quỹ bảo hiểm y tế. 

Điều 35. Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế  

1. Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho các mục đích sau đây: 

a) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

b) Chi phí quản lý bộ máy tổ chức bảo hiểm y tế theo định mức chi hành chính của cơ quan 

nhà nước; 

c) Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm y tế theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả; 

d) Lập quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quỹ dự phòng tối thiểu bằng 

tổng chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của hai quý trước liền kề và tối đa không quá 

tổng chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của hai năm trước liền kề. 

2. Trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế lớn hơn số 

chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được sử dụng một phần kết dư để phục vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương. 

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này. 

CHƯƠNG VIII 
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QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế 

1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế. 

2. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1 

Điều 26 của Luật này. 

3. Được khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo 

hiểm y tế. 

5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan 

liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế. 

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Điều 37. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế 

1. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

2. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y 

tế. 

3. Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật này khi đến khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần 

chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả. 

Điều 38. Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế 

1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp 

thông tin về chế độ bảo hiểm y tế. 

2. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  đóng bảo hiểm y tế 

1. Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

2. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

3. Giao thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

4. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm thực hiện bảo 

hiểm y tế của người sử dụng lao động, của đại diện cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có 

yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, người lao động hoặc đại diện của người lao động. 

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 

hiểm y tế. 

Điều 40. Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế  

1. Yêu cầu người sử dụng lao động, đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế và người 

tham gia bảo hiểm y tế cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách 

nhiệm của họ về việc thực hiện bảo hiểm y tế. 
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2. Kiểm tra, giám định việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thu hồi, tạm giữ 

thẻ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này. 

3. Yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cung cấp hồ sơ, bệnh án, tài liệu về 

khám bệnh, chữa bệnh để phục vụ công tác giám định bảo hiểm y tế. 

4. Từ chối thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định của 

Luật này hoặc không đúng với nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

5. Yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm y tế 

hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà tổ chức bảo hiểm y tế đã chi trả.  

6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về 

bảo hiểm y tế và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Điều 41. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. 

2. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bảo đảm nhanh chóng, 

đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

3. Thu tiền đóng bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

4. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. 

5. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

6. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

7. Cung cấp thông tin về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn người 

tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. 

8. Kiểm tra chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; giám định bảo hiểm y tế. 

9. Bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết theo thẩm quyền các kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ bảo hiểm y tế. 

10. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế. 

11. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm y tế; 

báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. 

12. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo 

hiểm y tế. 

Điều 42. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan đến 

người tham gia bảo hiểm y tế, kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm 

y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Được tổ chức bảo hiểm y tế tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh đã ký. 

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật 

về bảo hiểm y tế. 

Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
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1. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho 

người tham gia bảo hiểm y tế. 

2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức bảo 

hiểm y tế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho tổ chức bảo hiểm y tế thực hiện công tác giám định; phối 

hợp với tổ chức bảo hiểm y tế trong việc tuyên truyền, giải thích về chế độ bảo hiểm y tế 

cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

4. Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho tổ chức bảo hiểm y tế những trường hợp vi phạm về 

sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; phối hợp với tổ chức bảo hiểm y tế thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm 

y tế đối với các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này. 

5. Quản lý và sử dụng kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 44. Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng 

lao động 

1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng lao động 

cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế của người lao 

động. 

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng 

lao động. 

Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người lao động, 

người sử dụng lao động. 

2. Tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. 

3. Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế. 

CHƯƠNG IX 

THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI 

PHẠM VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 46. Thanh tra bảo hiểm y tế 

Thanh tra y tế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế. 

Điều 47. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về 

bảo hiểm y tế, việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 48. Tranh chấp về bảo hiểm y tế 

1. Tranh chấp về bảo hiểm y tế là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

bảo hiểm y tế giữa các đối tượng sau đây: 
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a) Người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 của Luật này, người đại diện của 

người tham gia bảo hiểm y tế; 

b) Tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này; 

c) Tổ chức bảo hiểm y tế; 

d) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2. Tranh chấp về bảo hiểm y tế được giải quyết như sau: 

a) Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp; 

b) Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 49. Xử lý vi phạm 

1. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không 

đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cùng với việc phải đóng đủ số 

tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản 

do Ngân hàng nhà nước công bố; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có 

trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để 

nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ  bảo hiểm y 

tế. 

CHƯƠNG X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Thẻ bảo hiểm y tế và thẻ khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được 

cấp trước ngày Luật này có hiệu lực có giá trị sử dụng như sau: 

a) Theo thời hạn ghi trên thẻ trong trường hợp thẻ ghi giá trị sử dụng đến ngày 31 tháng 12 

năm 2009; 

b) Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 trong trường hợp thẻ ghi giá trị sử dụng sau ngày 31 

tháng 12 năm 2009. 

2. Phạm vi quyền lợi của người được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước khi Luật này có hiệu lực 

được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm y tế cho đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2009. 

3. Đối tượng quy định tại các khoản 21, 22, 23, 24 và 25 Điều 12 của Luật này khi chưa 

thực hiện quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 51 của Luật này thì có quyền tự 

nguyện tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ.  

Điều 51. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. 

2. Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân được quy định như sau:  
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a) Đối tượng quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều 12 của Luật này thực hiện bảo hiểm y 

tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 

b) Đối tượng quy định tại khoản 21 Điều 12 của Luật này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 

01 tháng 01 năm 2010; 

c) Đối tượng quy định tại khoản 22 Điều 12 của Luật này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 

01 tháng 01 năm 2012; 

d) Đối tượng quy định tại khoản 23 và khoản 24 Điều 12 của Luật này thực hiện bảo hiểm y 

tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; 

đ) Đối tượng quy định tại khoản 25 Điều 12 của Luật này thực hiện bảo hiểm y tế theo quy 

định của Chính phủ chậm nhất là ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

Điều 52. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; 

hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà 

nước. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 

4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 46/2014/QH13 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014 

  

LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12. 

Điều 1. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 2 như sau: 

“1. Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo 

quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ 

chức thực hiện.” 

“7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ 

người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. 

8. Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả là những dịch vụ y tế thiết yếu để 

chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như sau: 

“2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung 

là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở. 

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi 

và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 10 Điều 6 như sau: 

“3. Ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn 

điều trị; chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;” 

“10. Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.” 

4. Bổ sung các điều 7a, 7b và 7c vào sau Điều 7 như sau: 

“Điều 7a. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý quy định tại các điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 

Điều 12 của Luật này. 
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2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo 

hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 của 

Luật này và đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý quy định tại các 

điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

Điều 7b. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quản lý quy định tại điểm n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo 

hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý quy định tại điểm n khoản 3 

và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ 

thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. 

Điều 7c. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 

1. Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý, lập danh sách bảo 

hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý quy định tại điểm a 

khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

2. Lập danh sách và cung cấp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy 

định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 của Luật này cho tổ chức bảo hiểm y tế. 

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo 

hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý quy định tại điểm a 

khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

4. Phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế với tổ chức bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo 

hiểm y tế.” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau: 

“2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngoài việc thực hiện trách 

nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng bộ máy, nguồn lực 

để thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương và quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), 

ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh 

sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 

5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 

3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề 

nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:  

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 
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a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao 

động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng 

tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm: 

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở 

lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; 

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; 

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: 

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, 

hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực 

lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời 

hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học 

viên ở các trường quân đội, công an; 

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà 

nước; 

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân 

sách nhà nước; 

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; 

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; 

e) Trẻ em dưới 6 tuổi; 

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; 

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; 

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt 

sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; 

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản 

này; 

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; 

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; 

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà 

nước Việt Nam. 

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: 

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; 
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b) Học sinh, sinh viên. 

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ 

đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 

và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực 

hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều này.” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế 

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: 

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao 

động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương 

tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

b) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao 

động đóng 1/3; 

c) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội 

đóng; 

d) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của 

Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

đ) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

e) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% tiền lương tháng đối với người hưởng lương, tối đa bằng 6% mức lương cơ 

sở đối với người hưởng sinh hoạt phí và do ngân sách nhà nước đóng; 

g) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m 

khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước 

đóng; 

h) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật này 

tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng; 

i) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một 

phần mức đóng; 

k) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này tối đa 

bằng 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình. 
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2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác 

nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà 

người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này. 

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc 

nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 

3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất. 

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc 

nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì 

đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà 

nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng. 

3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải 

tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như 

sau: 

a) Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; 

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người 

thứ nhất; 

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 

4. Chính phủ quy định cụ thể mức đóng, mức hỗ trợ quy định tại Điều này”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 14 như sau: 

“4. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương cơ sở. 

5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ 

sở.” 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế 

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền 

đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm 

y tế. 

2. Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp không trả lương theo tháng thì định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, người sử dụng 

lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền 

lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế. 

3. Hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại các điểm c, d 

và đ khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. 

4. Hằng quý, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. 

5. Hằng quý, ngân sách nhà nước chuyển số tiền đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy 

định tại các điểm e, g và i khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế. 

6. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số 

tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế.” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 16 như sau: 
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“3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau: 

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế 

lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế; 

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá 

trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; 

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế 

từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong 

năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm 

y tế; 

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 

tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế 

có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.” 

“5. Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có ý kiến thống nhất của 

Bộ Y tế.” 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

1. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm: 

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia 

bảo hiểm y tế lần đầu; 

b) Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật 

này do người sử dụng lao động lập. 

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 

Điều 12 của Luật này do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy 

định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này. 

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý theo quy định tại các điểm n khoản 3 và điểm b 

khoản 4 Điều 12 của Luật này do các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề lập. 

Danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản 

lý quy định tại các điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của 

Luật này và danh sách của các đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 của Luật này 

do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lập. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 

này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối 

tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

3. Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành mẫu hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này sau khi có ý 

kiến thống nhất của Bộ Y tế.” 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 18 như sau: 

“3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức 

bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại 

thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. 
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4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập 

danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.” 

13. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 20 như sau: 

“c) Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.” 

14. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 21; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 21 

như sau: 

“b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các 

điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang 

điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ 

lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm 

vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.” 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 

27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h 

và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được 

hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được 

chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng 

này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm; 

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, 

chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 

5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn 

hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm 

k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này; 

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác. 

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng 

quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. 

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến 

được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ 

như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này: 

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

trong phạm vi cả nước; 
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c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có 

hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016. 

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa 

bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện 

được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa 

khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự 

đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện 

tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức 

hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám 

bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong 

phạm vi cả nước. 

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường 

hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.” 

16. Bãi bỏ khoản 10 và khoản 12 Điều 23; sửa đổi, bổ sung khoản 7 và khoản 9 Điều 23 như 

sau: 

“7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.” 

“9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.” 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

“Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế theo quy định của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.” 

18. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 25 như sau: 

“a) Đối tượng phục vụ và yêu cầu về phạm vi cung ứng dịch vụ; dự kiến số lượng thẻ và cơ 

cấu nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế ban đầu.” 

“4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế.” 

19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 30 như sau: 

“a) Thanh toán theo định suất là thanh toán theo mức phí được xác định trước theo phạm vi 

dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian 

nhất định;” 

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 5 Điều 31 như sau: 
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“2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp 

cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây: 

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế; 

b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này; 

c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.” 

“5. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.” 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau: 

“Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế 

1. Việc tạm ứng kinh phí của tổ chức bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế được thực hiện hằng quý như sau: 

a) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế tạm ứng một lần bằng 80% chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, được tạm ứng 80% 

nguồn kinh phí được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thông báo đầu kỳ của tổ 

chức bảo hiểm y tế; trường hợp không có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 

đầu, căn cứ số chi khám bệnh, chữa bệnh sau một tháng thực hiện hợp đồng, tổ chức bảo 

hiểm y tế dự kiến và tạm ứng 80% kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong quý; 

c) Trường hợp kinh phí tạm ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa 

bàn tỉnh vượt quá số kinh phí được sử dụng trong quý, tổ chức bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để bổ sung kinh phí. 

2. Việc thanh toán, quyết toán giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức bảo hiểm y tế 

được thực hiện như sau: 

a) Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có 

trách nhiệm gửi bản tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế của tháng trước cho tổ chức bảo hiểm y tế; trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của quý trước cho tổ chức bảo hiểm y tế; 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm thông báo kết quả giám định 

và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế cho cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức bảo hiểm y tế phải hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 
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d) Việc thẩm định quyết toán năm đối với quỹ bảo hiểm y tế và thanh toán số kinh phí chưa 

sử dụng hết (nếu có) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được thực hiện 

trước ngày 01 tháng 10 năm sau. 

3. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia 

bảo hiểm y tế khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này, tổ 

chức bảo hiểm y tế phải thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho các đối 

tượng này.” 

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 3 Điều 34 như sau: 

“1. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự 

phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế. 

Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội chịu 

trách nhiệm quản lý quỹ bảo hiểm y tế và tư vấn chính sách bảo hiểm y tế.” 

“3. Hằng năm, Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y 

tế.” 

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau: 

“Điều 35. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế 

1. Quỹ bảo hiểm y tế được phân bổ và sử dụng như sau: 

a) 90% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh; 

b) 10% số tiền đóng bảo hiểm y tế dành cho quỹ dự phòng, chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y 

tế, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế cho quỹ dự phòng. 

2. Số tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để đầu tư theo các hình 

thức quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết 

định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hình thức và cơ cấu đầu tư của quỹ bảo hiểm y 

tế trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

3. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám 

bệnh, chữa bệnh lớn hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, sau khi được Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam thẩm định quyết toán thì phần kinh phí chưa sử dụng hết được phân bổ theo lộ 

trình như sau: 

a) Từ ngày Luật này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì 80% chuyển về quỹ 

dự phòng, 20% chuyển về địa phương để sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

Hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một 

số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; mua trang thiết bị 

y tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua phương tiện vận chuyển người 

bệnh ở tuyến huyện. 

Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán, Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam phải chuyển 20% phần kinh phí chưa sử dụng hết về cho địa phương. 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định quyết toán, phần 

kinh phí chưa sử dụng hết được chuyển về quỹ dự phòng; 

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán toàn bộ 

vào quỹ dự phòng để điều tiết chung. 
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4. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm y tế dành cho khám 

bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm, sau khi thẩm định quyết 

toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bổ sung toàn bộ phần kinh phí chênh lệch 

này từ nguồn quỹ dự phòng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.” 

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau: 

“2. Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo hiểm y tế trong phạm vi cả 

nước; được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại 

khoản 1 Điều 26 của Luật này.” 

25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 10 Điều 41 như sau: 

“2. Tổ chức để đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đóng bảo hiểm y tế 

theo hộ gia đình thuận lợi tại đại lý bảo hiểm y tế. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nơi đăng ký 

tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo đảm nhanh chóng, 

đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. Rà soát, tổng hợp, xác nhận danh 

sách tham gia bảo hiểm y tế để tránh cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định 

tại Điều 12 của Luật này, trừ các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.” 

“10. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời gian 

tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo 

hiểm y tế.” 

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 43 như sau: 

“2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức bảo 

hiểm y tế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp, 

trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên 

quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.” 

“7. Lập bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của bảng kê này. 

8. Cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có 

yêu cầu.” 

27. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau: 

“3. Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người sử dụng lao 

động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết các trường hợp trốn 

đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế.” 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau: 

“Điều 49. Xử lý vi phạm 

1. Người có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 
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2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp 

luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không 

đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau: 

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân 

hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người 

có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích 

tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng 

bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của 

quỹ bảo hiểm y tế; 

b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng 

bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.” 

Điều 2. 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Chính phủ quy định chi tiết những điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013 

  

LUẬT  

VIỆC LÀM 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật việc làm, 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất 

nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến việc làm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có 

nhu cầu làm việc. 

2. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm. 

3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực 

hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần 

phải có để thực hiện công việc theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề. 

4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi 

bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở 

đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

5. Việc làm công là việc làm tạm thời có trả công được tạo ra thông qua việc thực hiện các 

dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). 

Điều 4. Nguyên tắc về việc làm 

1. Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc. 

2. Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập. 

3. Bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động. 
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Điều 5. Chính sách của Nhà nước về việc làm 

1. Có chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo việc làm cho người lao động, xác định 

mục tiêu giải quyết việc làm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bố trí 

nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm. 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm có thu nhập từ 

mức lương tối thiểu trở lên nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường 

lao động. 

3. Có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Có chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề. 

5. Có chính sách ưu đãi đối với ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. 

6. Hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, lao động nữ, 

lao động là người dân tộc thiểu số. 

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về việc làm 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về việc làm. 

2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về việc làm. 

3. Quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia và bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Quản lý tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về việc làm. 

6. Hợp tác quốc tế về việc làm. 

Điều 7. Thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về việc làm trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 

lý nhà nước về việc làm. 

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối 

hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về việc làm. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý 

nhà nước về việc làm tại địa phương. 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và 

cá nhân tạo việc làm cho người lao động; tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây 

dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm theo quy định của pháp 

luật. 
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2. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm; tạo việc làm; bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. 

3. Cá nhân có trách nhiệm chủ động tìm kiếm việc làm và tham gia tạo việc làm. 

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. 

2. Xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao 

động, người sử dụng lao động. 

3. Tuyển dụng, sử dụng người lao động vào làm việc trái quy định của pháp luật. 

4. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ 

việc làm, thông tin thị trường lao động để thực hiện những hành vi trái pháp luật. 

5. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện chính sách về việc làm. 

6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động, người sử dụng lao động. 

Chương 2. 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM 

MỤC 1. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠO VIỆC LÀM 

Điều 10. Tín dụng ưu đãi tạo việc làm 

Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác. 

Điều 11. Quỹ quốc gia về việc làm 

1. Nguồn hình thành Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước; 

b) Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

c) Các nguồn hợp pháp khác. 

2. Việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 

1. Đối tượng được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm bao gồm: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; 

b) Người lao động. 

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc các trường hợp sau đây được vay vốn từ 

Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động 

là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; 

b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, người khuyết tật. 

Điều 13. Điều kiện vay vốn 
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1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này được vay vốn từ Quỹ quốc 

gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, 

thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; 

b) Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; 

c) Có bảo đảm tiền vay. 

2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này được vay vốn từ Quỹ quốc 

gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; 

c) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án. 

3. Chính phủ quy định mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều 

kiện bảo đảm tiền vay. 

Điều 14. Cho vay ưu đãi từ các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ tạo việc làm 

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Nhà nước sử dụng các nguồn tín dụng 

khác để cho vay ưu đãi nhằm thực hiện các chính sách gián tiếp hỗ trợ tạo việc làm. 

MỤC 2. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN DỊCH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI 

LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN 

Điều 15. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông 

thôn 

1. Căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. 

2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được 

hưởng các chế độ sau đây: 

a) Hỗ trợ học nghề; 

b) Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề; 

c) Giới thiệu việc làm miễn phí; 

Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này. 

Điều 16. Hỗ trợ học nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn 

Người lao động ở khu vực nông thôn học nghề dưới 03 tháng hoặc học nghề trình độ sơ cấp 

ở cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo 

việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ để 

phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng việc làm tại chỗ cho người lao động ở khu vực 

nông thôn thông qua các hoạt động sau đây: 

1. Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật 

này; 
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2. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

3. Miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

MỤC 3. CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG 

Điều 18. Nội dung chính sách việc làm công 

1. Chính sách việc làm công được thực hiện thông qua các dự án hoặc hoạt động sử dụng 

vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã, bao 

gồm: 

a) Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp; 

b) Xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng; 

c) Bảo vệ môi trường; 

d) Ứng phó với biến đổi khí hậu; 

đ) Các dự án, hoạt động khác phục vụ cộng đồng tại địa phương. 

2. Các dự án, hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này khi thực hiện lựa chọn nhà thầu theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu, trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu phải quy định 

nhà thầu tham dự thầu đề xuất phương án sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều 19 của Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện chính sách việc làm công. 

Điều 19. Đối tượng tham gia 

1. Người lao động được tham gia chính sách việc làm công khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động; 

b) Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công. 

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; người chưa có việc làm hoặc thiếu 

việc làm được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động quy định tại khoản 1 Điều này khi 

thực hiện dự án, hoạt động không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này. 

MỤC 4. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC 

Điều 20. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu và khả năng đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

2. Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị 

thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng được Nhà nước hỗ trợ: 

a) Học nghề, ngoại ngữ; hiểu biết phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam và nước tiếp 

nhận lao động; 

b) Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao 

động; 

c) Vay vốn với lãi suất ưu đãi. 
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3. Chính phủ quy định chi tiết chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng quy định tại Điều này. 

Điều 21. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên 

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều 

kiện cho thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tạo việc làm. 

2. Nhà nước hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên thông qua các hoạt động sau đây: 

a) Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên; 

b) Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội; 

c) Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điểm b và điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 22. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

Nhà nước hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua các hoạt động sau đây: 

1. Thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, 

kết nối cung cầu lao động; 

2. Hiện đại hóa hoạt động dịch vụ việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động; 

3. Đầu tư nâng cao năng lực trung tâm dịch vụ việc làm; 

4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thị trường lao động. 

Chương 3. 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Điều 23. Nội dung thông tin thị trường lao động 

1. Tình trạng, xu hướng việc làm. 

2. Thông tin về cung cầu lao động, biến động cung cầu lao động trên thị trường lao động. 

3. Thông tin về lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

4. Thông tin về tiền lương, tiền công. 

Điều 24. Quản lý thông tin thị trường lao động 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tổ chức thu thập, công bố và xây dựng, quản lý cơ 

sở dữ liệu đối với thông tin thị trường lao động là chỉ tiêu thống kê quốc gia theo quy định 

của pháp luật về thống kê. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan 

chịu trách nhiệm thu thập và công bố các thông tin thị trường lao động thuộc ngành, lĩnh 

vực phụ trách ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia; ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thị trường lao động; 

xây dựng mạng thông tin và cơ sở dữ liệu thị trường lao động. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý thông tin 

thị trường lao động tại địa phương. 
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4. Các cơ quan quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách nhiệm định kỳ công bố 

thông tin thị trường lao động. 

Điều 25. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp 

thông tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao 

động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị 

trường lao động theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Cung cấp thông tin thị trường lao động 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có trách nhiệm cung cấp chính xác và kịp thời 

thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì việc phân tích, dự báo và phổ biến thông 

tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức việc phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường 

lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 28. Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động 

1. Thông tin thị trường lao động trong quá trình xây dựng, vận hành, nâng cấp mạng thông 

tin và cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động phải được bảo đảm an toàn. 

2. Thông tin thị trường lao động phải được bảo mật bao gồm: 

a) Thông tin thị trường lao động gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ 

trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố; 

b) Thông tin thị trường lao động đang trong quá trình thu thập, tổng hợp, chưa được người 

có thẩm quyền công bố; 

c) Thông tin thị trường lao động thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp 

luật. 

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khai thác, sử dụng thông tin thị trường lao 

động có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin theo quy định của Luật 

này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chương 4. 

ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 29. Mục đích đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhằm công nhận cấp độ kỹ năng nghề 

nghiệp theo trình độ của người lao động. 

2. Người lao động được tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để hoàn 

thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân, tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu 

phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 30. Nguyên tắc, nội dung đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 
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1. Việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 

a) Bảo đảm sự tự nguyện của người lao động; 

b) Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; 

c) Theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề; 

d) Chính xác, độc lập, khách quan, công bằng, minh bạch. 

2. Nội dung đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bao gồm: 

a) Kiến thức chuyên môn, kỹ thuật; 

b) Kỹ năng thực hành công việc; 

c) Quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Điều 31. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề 

1. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề là tổ chức hoạt động có điều kiện và được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia. 

2. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia khi có đủ điều kiện về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực. 

3. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề được thu phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia. 

Điều 32. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được xây dựng theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề 

cho mỗi nghề và khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia. Số lượng bậc trình độ kỹ năng nghề 

phụ thuộc vào mức độ phức tạp của từng nghề. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề thuộc lĩnh vực 

quản lý và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, công bố tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố 

tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 33. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Người lao động đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia ở bậc trình độ đó theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có giá trị trong phạm vi cả nước. Trường hợp có sự 

công nhận, thừa nhận lẫn nhau về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia giữa Việt Nam với quốc 

gia, vùng lãnh thổ khác thì chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có giá trị tại quốc gia, vùng 

lãnh thổ đã công nhận, thừa nhận và ngược lại. 

Điều 34. Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia 
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1. Người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có các quyền 

sau đây: 

a) Lựa chọn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; 

b) Được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia khi đạt yêu cầu về trình độ kỹ năng nghề 

tương ứng; 

c) Khiếu nại về kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật. 

2. Người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Chấp hành nội quy, quy chế về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của tổ 

chức đánh giá kỹ năng nghề; 

b) Nộp phí đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật. 

Điều 35. Những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Người lao động làm công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khoẻ của cá nhân 

người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Chính phủ quy định danh mục công việc quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương 5. 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Điều 36. Dịch vụ việc làm 

1. Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo 

yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động. 

2. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

Điều 37. Trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: 

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập; 

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị - xã hội thành lập. 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy 

định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch 

vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội 

cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 

Điều này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch 

vụ việc làm. 

Điều 38. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động 

miễn phí; 
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b) Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; 

c) Thu thập thông tin thị trường lao động; 

d) Phân tích và dự báo thị trường lao động; 

đ) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; 

e) Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật; 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hưởng 

bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

Điều 39. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp. 

2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiền ký quỹ. 

3. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ 

việc làm. 

4. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thu phí theo quy định của pháp luật về 

phí, lệ phí. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 40. Hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động. 

2. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. 

3. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động. 

4. Phân tích và dự báo thị trường lao động. 

5. Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. 

Chương 6. 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

MỤC 1. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 41. Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp 

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. 

3. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp. 

4. Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời 

và đầy đủ quyền lợi của người tham gia. 

5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo 

đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ. 



 

304 

 

Điều 42. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

1. Trợ cấp thất nghiệp. 

2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 

3. Hỗ trợ Học nghề. 

4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động. 

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc như sau: 

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; 

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; 

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 

tháng đến dưới 12 tháng. 

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy 

định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động 

giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia 

đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ 

quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, 

sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Điều 44. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ 

chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 

làm việc có hiệu lực. 

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo mức 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. 

3. Căn cứ vào tình hình kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Nhà nước chuyển kinh phí hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước vào Quỹ theo mức do Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 59 

của Luật này. 

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các 

khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn 

từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng 
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lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. 

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước 

đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời 

gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại 

từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, 

h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này. 

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp 

mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về 

viên chức. 

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 

việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do 

cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. 

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không 

đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao 

động. 

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động 

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

MỤC 2. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG 

NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Điều 47. Điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ 

1. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật 

này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; 

b) Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi 

cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh; 

c) Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 

người lao động; 

d) Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

cho người lao động theo phương án được phê duyệt và không quá 06 tháng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, bảo đảm cân đối quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Điều 48. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 
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1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề và sử dụng lao động theo phương án đã được phê duyệt; sử dụng nguồn kinh phí 

đúng đối tượng, đúng mục đích và thực hiện báo cáo kết quả tổ chức đào tạo cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề. 

2. Người lao động có trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

MỤC 3. TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP  

Điều 49. Điều kiện hưởng 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp 

được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp 

luật; 

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi 

chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở 

lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này; 

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại 

khoản 1 Điều 46 của Luật này; 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 

trừ các trường hợp sau đây: 

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; 

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; 

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 

e) Chết. 

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng 

đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không 

quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền 

lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định 

của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền 

lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 

hợp đồng làm việc. 
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2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, 

cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, 

cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa 

không quá 12 tháng. 

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ 

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này. 

Điều 51. Bảo hiểm y tế 

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm 

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp 

thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm 

kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Trường hợp bất khả kháng. 

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động 

có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này. 

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không 

thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này. 

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng 

theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm 

kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này. 

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

b) Tìm được việc làm; 

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;  

d) Hưởng lương hưu hằng tháng; 

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp 

thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng; 

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của 

Luật này trong 03 tháng liên tục; 

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 
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h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; 

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; 

k) Chết; 

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích; 

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù. 

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại 

các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều 

kiện quy định tại Điều 49 của Luật này. 

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian 

đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 

tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

MỤC 4. HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỌC NGHỀ 

Điều 54. Tư vấn, giới thiệu việc làm 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp 

bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm 

được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. 

Điều 55. Điều kiện được hỗ trợ học nghề 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp 

được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này; 

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi 

chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Thời gian, mức hỗ trợ học nghề 

1. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng. 

2. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

MỤC 5. QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 57. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau: 

a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; 

b) Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động 

đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 

c) Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những 

người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm. 

2. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: 

a) Các khoản đóng và hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này; 
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b) Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ; 

c) Nguồn thu hợp pháp khác. 

3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như sau: 

a) Chi trả trợ cấp thất nghiệp; 

b) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động; 

c) Hỗ trợ học nghề; 

d) Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; 

đ) Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

e) Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; 

g) Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ. 

Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì 

tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương 

tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương 

tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo 

hiểm thất nghiệp. 

2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 

động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường 

hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối 

thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương 

tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 59. Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

1. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán độc lập. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện 

việc thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu 

quả và thu hồi được khi cần thiết, thông qua các hình thức sau: 

a) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước; trái phiếu của ngân hàng thương mại 

do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 

b) Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

c) Cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, 

ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ vay. 

3. Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng 

Quỹ; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. 

Chương 7. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp 
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1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hoạt động dịch vụ việc làm cho đến hết thời hạn của giấy 

phép đã được cấp. 

2. Trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

tiếp tục hoạt động dịch vụ việc làm thì đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm. 

3. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục hoạt 

động cho đến hết thời hạn của giấy chứng nhận đã được cấp. 

4. Thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cửa Luật bảo hiểm 

xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp được 

cộng để tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 45 của Luật này. 

Điều 61. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; 

Chương IX - Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của Luật dạy nghề số 

76/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các 

điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 12/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 

 LUẬT  

CÔNG ĐOÀN 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  

Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Công đoàn  

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao 

động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội 

Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, 

viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), 

cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã 

hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng 

nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao 

động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên 

công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử 

dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp 

và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

 Luật này áp dụng đối với công đoàn các cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn 

vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao 

động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có 

liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp), đoàn viên công đoàn và người lao động. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quyền công đoàn là quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao 

động, đoàn viên công đoàn và quyền của tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật và 

quy định của cơ quan có thẩm quyền.  
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2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một 

hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công 

nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp 

thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết 

công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

4. Cán bộ công đoàn chuyên trách là người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công 

việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn. 

5. Cán bộ công đoàn không chuyên trách là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công 

đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ 

nhiệm vào chức danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên. 

6. Đơn vị sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tuyển dụng, sử dụng lao 

động và trả lương theo quy định của pháp luật. 

7. Tranh chấp về quyền công đoàn là tranh chấp phát sinh giữa người lao động, đoàn viên 

công đoàn, tổ chức công đoàn với đơn vị sử dụng lao động về việc thực hiện quyền công 

đoàn.  

8. Điều lệ Công đoàn Việt Nam là văn bản do Đại hội Công đoàn Việt Nam thông qua, quy 

định về tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công 

đoàn; quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp; quyền, trách nhiệm của đoàn viên 

công đoàn.  

Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn 

1. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có 

quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.  

2. Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam. 

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn  

1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ. 

2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Điều 7. Hệ thống tổ chức công đoàn  

Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các 

cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Công đoàn cơ sở được tổ chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, 

tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.  

Điều 8. Hợp tác quốc tế về công đoàn 

Hợp tác quốc tế về công đoàn được thực hiện trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tôn 

trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

Việc gia nhập tổ chức công đoàn quốc tế của công đoàn các cấp phải phù hợp với quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn. 
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2. Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia 

nhập và hoạt động công đoàn. 

3. Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động 

công đoàn.  

4. Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.  

Chương II 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

Mục 1. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN 

Điều 10. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao 

kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động. 

2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả 

ước lao động tập thể. 

3. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng 

lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.  

4. Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và 

nghĩa vụ của người lao động. 

5. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động. 

6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.  

7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm 

phạm. 

8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện 

tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được 

người lao động uỷ quyền. 

9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, 

phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao 

động và người lao động. 

10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam. 

Điều 11. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội 

1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao 

động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, 

pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động. 

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo 

hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.  

3. Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

5. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

6. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp. 
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Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam. 

Điều 12. Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc 

hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

2. Công đoàn các cấp có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, 

sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ 

của người lao động. 

Điều 13. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị  

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch công đoàn các cấp có quyền, trách 

nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu 

quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người 

lao động.  

Điều 14. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp 

1. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên 

chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến 

quyền, nghĩa vụ của người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Công đoàn có quyền sau đây:  

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những 

vấn đề có liên quan; 

b) Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật; 

c) Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, 

tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả 

trường hợp phải tạm ngừng hoạt động. 

Điều 15. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn. 

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn 

hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp.  

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Điều 16. Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở 

1. Công đoàn có quyền, trách nhiệm phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở 

trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.  

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm cử cán bộ công đoàn đến cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động thành 

lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 
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Điều 17. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao 

động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở  

Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực 

tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu. 

Mục 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

Điều 18. Quyền của đoàn viên công đoàn 

1. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm 

phạm. 

2. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin 

về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến 

Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn. 

3. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có 

sai phạm. 

4. Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công 

đoàn. 

5. Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm 

đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. 

6. Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức. 

7. Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế 

độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.  

Điều 19. Trách nhiệm của đoàn viên công đoàn 

1. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham 

gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.  

2. Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn 

luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

3. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu 

quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công 

đoàn. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỐI 

VỚI CÔNG ĐOÀN 

Điều 20. Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp  

Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, 

phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp 

luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. 

Điều 21. Trách nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn 

1. Bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và quy định khác của 

pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động; thanh 

tra, kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn; phối hợp với Công 

đoàn chăm lo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.  
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3. Lấy ý kiến của Công đoàn khi xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ 

chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động. 

4. Phối hợp và tạo điều kiện để Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã 

hội, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động 

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn 

1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định 

của pháp luật. 

2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt 

động. 

4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật. 

5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.  

6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao 

động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở. 

7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến 

quyền, nghĩa vụ của người lao động. 

8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến 

việc thực hiện pháp luật về lao động.  

9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn 

theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này. 

Chương IV 

NHỮNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN 

Điều 23. Bảo đảm về tổ chức, cán bộ 

1. Công đoàn các cấp được bảo đảm về tổ chức và số lượng cán bộ, công chức để thực hiện 

chức năng, quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy và chức danh cán 

bộ công đoàn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền. 

3. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng công đoàn cơ sở và số lượng lao động trong cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ công đoàn quyết định 

bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách. 

Điều 24. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn 

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về 

phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động. 

2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối 

với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên 

Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị 

sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp 

hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm. 

3. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn 

vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp 

trên triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn 

do cấp công đoàn triệu tập chi trả. 
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4. Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử dụng lao động trả lương, được hưởng 

phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam.  

5. Cán bộ công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động 

bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc trong cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp.  

Điều 25. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn  

1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ 

công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, 

hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.  

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng 

làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn 

không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa 

thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ 

ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết 

định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải 

trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can 

thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời 

gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Điều 26. Tài chính công đoàn 

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây: 

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam; 

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm 

căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; 

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; 

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề 

án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài. 

Điều 27. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn 

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và 

quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

2. Tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công 

đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:  

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;  

b) Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động; 

c) Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững 

mạnh; 

d) Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động; 
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đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn 

cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;  

e) Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động; 

g) Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới; 

h) Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn 

nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động; 

i) Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học 

tập, công tác; 

k) Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn 

không chuyên trách; 

l) Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp; 

m) Các nhiệm vụ chi khác. 

Điều 28. Tài sản công đoàn  

Tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn, từ nguồn vốn của 

Công đoàn; tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho Công đoàn và các nguồn 

khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của Công đoàn. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện quyền, trách nhiệm sở hữu tài sản của Công 

đoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Kiểm tra, giám sát tài chính Công đoàn 

1. Công đoàn cấp trên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tài chính của 

công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam. 

2. Cơ quan kiểm tra của Công đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn 

theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử 

dụng tài chính của Công đoàn theo quy định của pháp luật.  

Chương V 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 30. Giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn 

Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ 

chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định sau đây:  

1. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động; 

2. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan; 

3. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của 

đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà 

án theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn 

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan đến quyền công đoàn thì tùy theo tính chất, mức 
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độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

pháp luật về công đoàn. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 32. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

Luật Công đoàn năm 1990 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 33. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.  

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.  

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------- 

Luật số: 72/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

  

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 

(Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) 

LUẬT 

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 

khoá X, kỳ họp thứ 10; 

Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền 

và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sau đây: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 6 của Luật 

này; 

3. Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài) là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này. 
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2. Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức 

sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc 

cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.  

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản 

giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên 

trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Hợp đồng cá nhân là sự thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản giữa người lao động với bên 

nước ngoài về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

5. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng 

lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. 

6. Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là việc người thứ ba (sau đây gọi 

là người bảo lãnh) cam kết với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho người lao động trong trường hợp người 

lao động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

Điều 4. Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Tuyển chọn lao động; 

3. Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 

người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài;  

6. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

7. Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; 

8. Các hoạt động khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài.  

2. Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và của 

doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Hỗ trợ đầu tư mở thị trường lao động mới, thị trường có thu nhập cao, thị trường tiếp 

nhận nhiều người lao động; hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, dạy nghề, ngoại ngữ cho người 

lao động. 

4. Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở nước 

ngoài. 

5. Khuyến khích đưa nhiều người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở 

nước ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao; khuyến khích đưa 
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người lao động đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở nước ngoài. 

Điều 6. Các hình thức đi làm việc ở nước ngoài  

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây: 

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, 

nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; 

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao 

tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao 

tay nghề; 

4. Hợp đồng cá nhân. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây 

gọi là Giấy phép) cho doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định của Luật này. 

2. Sử dụng Giấy phép của doanh nghiệp khác hoặc cho người khác sử dụng Giấy phép của 

mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 

người đã quản lý doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoặc người đang trong thời gian bị kỷ 

luật từ hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm quy định của pháp luật về người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài.  

4. Đi làm việc hoặc đưa người lao động đi làm việc ở khu vực, ngành, nghề và công việc bị 

cấm theo quy định của Chính phủ hoặc không được nước tiếp nhận người lao động cho 

phép. 

5. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức đưa công 

dân Việt Nam ra nước ngoài. 

6. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, 

đào tạo, thu tiền của người lao động. 

7. Tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc khi chưa đăng ký hợp đồng với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này. 

8. Sau khi nhập cảnh không đến nơi làm việc hoặc bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp 

đồng. 

9. Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động.  

10. Lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định của pháp 

luật. 

11. Gây phiền hà, cản trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, 

tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài.  
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Chương II 

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM 

VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Mục 1. DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI 

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 8. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện.  

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây 

gọi là doanh nghiệp dịch vụ) phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài.  

4. Chính phủ quy định các loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng 

giai đoạn và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép 

Doanh nghiệp có vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có đủ các điều 

kiện sau đây thì được cấp Giấy phép: 

1. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;  

2. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi 

làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia 

hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ 

máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có 

trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; 

4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. 

Điều 10. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép  

1. Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 

và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 

này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh 

nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây: 
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a) Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập 

đối với doanh nghiệp nhà nước;  

b) Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;  

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này. 

3. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.  

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí. Mức lệ phí cấp Giấy phép do Chính 

phủ quy định. 

Điều 11. Đổi Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được đổi Giấy phép khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định 

quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này.  

2. Hồ sơ đổi Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ; 

b) Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại; 

d) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và 

các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này. 

3. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau:  

a) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi Giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi Giấy phép thì Giấy phép 

mặc nhiên hết hiệu lực; 

b) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 

2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho 

doanh nghiệp dịch vụ, nếu không đổi Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản 

cho doanh nghiệp. 

4. Trong thời gian từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi 

được đổi Giấy phép hoặc nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh 

nghiệp được tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

5. Trường hợp không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải chấm dứt việc ký kết các Hợp 

đồng cung ứng lao động, tuyển chọn lao động mới, kể từ ngày nhận được thông báo về việc 

không được đổi Giấy phép.  

Sau chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, 

doanh nghiệp dịch vụ phải chấm dứt hoạt động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4 của 

Luật này. 
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6. Doanh nghiệp được đổi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp lệ phí 

bằng năm mươi phần trăm mức lệ phí cấp Giấy phép quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật 

này. 

Điều 12. Cấp lại Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được cấp lại Giấy phép khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng. 

2. Hồ sơ cấp lại Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ; 

b) Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch 

vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy. 

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 

khoản 2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép cho 

doanh nghiệp dịch vụ.  

4. Doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp lệ phí 

bằng năm mươi phần trăm mức lệ phí cấp Giấy phép quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật 

này. 

Điều 13. Công bố Giấy phép 

1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải 

có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy phép gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy 

phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp 

phải đăng nội dung Giấy phép trên một trong các tờ báo viết của trung ương hoặc báo điện 

tử trong ba số liên tiếp. 

Điều 14. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Doanh nghiệp dịch vụ bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Không thực hiện đúng việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ quy định tại Điều 22 và Điều 

23 của Luật này thì bị đình chỉ hoạt động từ ba tháng đến sáu tháng; 

b) Bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai lần trở lên trong thời hạn mười hai tháng do vi 

phạm quy định của Luật này thì bị đình chỉ hoạt động sáu tháng; 

c) Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 của Luật này thì bị 

đình chỉ hoạt động từ sáu tháng đến mười hai tháng, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép 

theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật này. 

2. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

doanh nghiệp dịch vụ không được ký kết, đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động và không 

được tuyển chọn lao động. 

Điều 15. Nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép  

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; 
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b) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không làm thủ tục đổi Giấy phép hoặc không được đổi Giấy phép; 

b) Không bảo đảm các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 

của Luật này hoặc không thực hiện phương án tổ chức bộ máy quy định tại khoản 2 Điều 9 

của Luật này; 

c) Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, mà không đưa được 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

d) Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7, thực hiện không đầy 

đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này gây thiệt hại nghiêm trọng về 

vật chất và tinh thần đối với người lao động. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu hồi Giấy phép; công bố 

việc thu hồi Giấy phép, việc nộp lại Giấy phép trên một trong các tờ báo viết của trung ương 

hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp; thông báo việc thu hồi Giấy phép, việc nộp lại Giấy 

phép cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính. 

4. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 

Điều này được xem xét cấp Giấy phép sau hai năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy 

phép có hiệu lực, nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các 

điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này. 

5. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này 

được xem xét cấp Giấy phép sau năm năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu 

lực, nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8, các điều kiện quy 

định tại Điều 9 của Luật này và đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này để thực 

hiện một số nội dung trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh; 

b) Chi nhánh phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ giao dịch thư 

điện tử tại trụ sở chi nhánh; 

c) Có phân công cụ thể cán bộ, viên chức phụ trách hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

3. Chi nhánh quy định tại khoản 1 Điều này không được thực hiện các hoạt động sau đây: 

a) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; 
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b) Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động, trừ trường hợp được 

doanh nghiệp ủy quyền. 

4. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp 

dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh.  

5. Chi nhánh phải báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh. 

6. Chi nhánh phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ 

cho chi nhánh và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh. 

Điều 17. Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và Hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước 

tiếp nhận người lao động và có những nội dung chính sau đây: 

a) Thời hạn của hợp đồng; 

b) Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài; ngành, nghề, công việc phải làm; 

c) Địa điểm làm việc; 

d) Điều kiện, môi trường làm việc; 

đ) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

e) An toàn và bảo hộ lao động;  

g) Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; 

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; 

i) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

k) Chế độ bảo hiểm xã hội;  

l) Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

m) Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; 

n) Tiền môi giới (nếu có); 

o) Trách nhiệm của các bên khi người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước 

ngoài; 

p) Giải quyết tranh chấp; 

q) Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp đồng lao động phải có 

các nội dung cụ thể, phù hợp với nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động. Các thỏa thuận 

về tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động phải được ghi trong Hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung 

ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị 

trường lao động. 

Điều 18. Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động 
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1. Hợp đồng cung ứng lao động phải được đăng ký với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội.  

2. Hợp đồng cung ứng lao động có hiệu lực sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội chấp thuận. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 19 của 

Luật này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh 

nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 19. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động 

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động bao gồm: 

1. Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ; 

2. Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt; 

3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp 

luật của nước tiếp nhận người lao động; 

4. Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; 

5. Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

đối với từng thị trường lao động. 

Điều 20. Tiền môi giới 

1. Tiền môi giới là khoản chi phí mà doanh nghiệp dịch vụ phải trả cho bên môi giới để ký 

kết và thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động.  

Người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ một phần hoặc toàn bộ 

tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Doanh nghiệp dịch vụ đàm phán, quyết định mức tiền môi giới trong mức trần quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức 

trần tiền môi giới, việc quản lý và sử dụng tiền môi giới. 

Điều 21. Tiền dịch vụ 

1. Tiền dịch vụ là khoản chi phí mà người lao động phải trả cho doanh nghiệp dịch vụ để 

thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

2. Doanh nghiệp dịch vụ thoả thuận với người lao động về việc thu tiền dịch vụ một lần 

trước khi người lao động xuất cảnh hoặc thu nhiều lần trong thời gian người lao động làm 

việc ở nước ngoài. 

3. Trong trường hợp người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời gian làm việc theo hợp 

đồng mà phải về nước trước thời hạn không do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch 

vụ phải hoàn trả cho người lao động phần tiền dịch vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn 

lại của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức 

trần tiền dịch vụ.  

Điều 22. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ  
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1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều 9 của Luật này được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp 

doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 của Luật này, tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp dịch vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để thanh toán các 

nghĩa vụ phát sinh đối với người lao động đến thời điểm chuyển giao; nếu tiền ký quỹ còn 

thừa thì doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác theo quy định của 

pháp luật về phá sản. 

3. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp.  

Điều 23. Tiền ký quỹ của người lao động 

1. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc ký quỹ theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 4 Điều này để bảo đảm việc thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

2. Người lao động trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ nộp tiền ký quỹ vào tài 

khoản riêng được doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại để giữ tiền ký quỹ của người 

lao động. 

3. Tiền ký quỹ của người lao động được hoàn trả cả gốc và lãi cho người lao động khi thanh 

lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, tiền ký quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt 

hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho doanh nghiệp; khi sử dụng tiền ký quỹ để 

bù đắp thiệt hại, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung, nếu còn 

thừa thì phải trả lại cho người lao động.  

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể thị trường lao động mà doanh 

nghiệp dịch vụ được thoả thuận với người lao động về việc nộp tiền ký quỹ; quy định thống 

nhất trong phạm vi cả nước mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị 

trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả thuận với người lao động về việc nộp 

tiền ký quỹ; chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể việc quản 

lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động.  

Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu 

hồi Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 15 của Luật này có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp 

đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu 

lực. 

2. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp doanh 

nghiệp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật 

này. 

3. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp 

dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật 

này. 
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Điều 25. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị giải thể 

1. Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thể sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trong Hợp 

đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu 

lực và bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp dịch 

vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình của người lao động do 

doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của doanh 

nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài còn hiệu lực. 

3. Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để 

chuyển giao quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận.  

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền ký quỹ của người 

lao động, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển cho doanh 

nghiệp tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, doanh nghiệp dịch vụ phải thông 

báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bên nước ngoài biết. 

4. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng tiền ký quỹ còn lại của doanh nghiệp để 

thanh toán các khoản nợ khác. 

Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị phá sản 

1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, doanh 

nghiệp dịch vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình của người lao 

động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ 

của doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài còn hiệu lực. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ tạm dừng việc ký kết hợp đồng, tổ chức tuyển chọn và đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài, kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản cho 

đến khi Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh. 

3. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp Tòa án quyết định mở thủ 

tục thanh lý tài sản được quy định như sau: 

a) Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để 

chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền ký quỹ của người 

lao động, tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển cho doanh 

nghiệp tiếp nhận. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, doanh nghiệp dịch vụ phải thông 

báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và bên nước ngoài biết; 

b) Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thỏa thuận được việc chuyển giao cho doanh 

nghiệp dịch vụ khác thì bàn giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hồ sơ của người 
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lao động đang làm việc ở nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động, tài sản dùng để bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, tiền dịch vụ thu trước của người lao động để Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đang làm 

việc ở nước ngoài do doanh nghiệp đưa đi theo quy định của Luật này. 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ 

1. Doanh nghiệp dịch vụ có các quyền sau đây: 

a) Thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức tuyển 

chọn người lao động tại các địa phương; 

b) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài, Hợp đồng đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài với người lao động, Hợp đồng bảo lãnh với người bảo lãnh trước 

khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ, giới thiệu người bảo lãnh;  

d) Yêu cầu người lao động hoặc người bảo lãnh bồi thường thiệt hại do người lao động gây 

ra theo quy định của pháp luật; 

đ) Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi 

doanh nghiệp đã ba lần thông báo bằng thư bảo đảm trong thời gian một trăm tám mươi 

ngày, kể từ ngày người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động, mà người lao động hoặc 

người được uỷ quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng;  

e) Khiếu nại, khởi kiện về các quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Các nghĩa vụ quy định tại các điều 13, 16, 18, 23, 24, 25 và 26 của Luật này; 

b) Trực tiếp tuyển chọn người lao động và không được thu phí tuyển chọn của người lao 

động. Khi tuyển chọn lao động tại địa phương, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về kết quả tuyển chọn và số lượng người lao động của địa phương đã được 

đưa đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo công khai, cung cấp cho người lao động 

đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

d) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở 

đào tạo để dạy nghề, bổ túc tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài phù hợp với yêu cầu của từng thị trường lao động;  

đ) Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa 

đi làm việc ở nước ngoài;  

e) Phối hợp với bên nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị 

tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm, tài sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động; 

g) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài; 
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h) Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh về những thiệt hại do doanh nghiệp gây 

ra theo quy định của pháp luật; 

i) Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo 

quy định của pháp luật; 

k) Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này; 

l) Định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Mục 2. DOANH NGHIỆP TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 28. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án mà doanh 

nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; 

2. Người lao động được doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài phải có Hợp đồng lao 

động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; 

3. Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng 

thầu, nhận thầu ở nước ngoài; 

4. Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; có phương án tài chính 

đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng; 

5. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp 

phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc.  

Điều 29. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải gửi Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài kèm theo bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, 

danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ số lượng 

người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, 

tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế 

độ khác có liên quan đến người lao động; 

b) Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản 

cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
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1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài; 

2. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài; 

3. Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao 

động. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có nội dung phù hợp với 

quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này; 

4. Bảo đảm tiền lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy 

định của pháp luật Việt Nam và của nước mà người lao động đến làm việc;  

5. Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội cho người lao động 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm 

việc;  

6. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh 

trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn. Trường hợp người lao động không còn 

khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp tổ chức và chịu chi phí đưa người 

lao động về nước; 

7. Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài 

về nước và chịu mọi chi phí liên quan; thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp khác theo 

quy định của pháp luật Việt Nam;  

8. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài; 

9. Định kỳ hằng năm, đột xuất và khi hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận thầu, báo cáo 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình đưa người lao động của doanh nghiệp đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Mục 3. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 31. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ 

chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài 

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; 

2. Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá 

nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài; 

3. Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; có phương án tài chính 

đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng; 

4. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước 

mà người lao động đến làm việc và pháp luật Việt Nam. 

Điều 32. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước 
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ngoài kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước 

ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Phương án sử dụng và quản lý người lao động, trong đó nêu rõ số lượng người lao động 

đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, 

điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có 

liên quan đến người lao động; 

b) Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

Tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  

1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài; 

2. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài; 

3. Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao 

động. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có nội dung phù hợp với 

quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này; 

4. Bảo đảm quyền lợi của người lao động, giải quyết các vấn đề phát sinh theo Hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật 

của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật Việt Nam;  

6. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh 

trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn. Trường hợp người lao động không còn 

khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài phải tổ chức và chịu chi phí đưa người lao động về nước;  

7. Tổ chức đưa di hài hoặc thi hài người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài 

về nước và chịu mọi chi phí liên quan; thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp khác theo 

pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và quy định của pháp luật Việt Nam; 

8. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài; 

9. Định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Mục 4. DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC 

NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ 

Điều 34. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 

tập nâng cao tay nghề  
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Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập 

nâng cao tay nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:  

1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động 

thực tập) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này và đã được đăng ký với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 

Điều 35 của Luật này; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề 

phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; 

3. Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao 

tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ. 

Điều 35. Hợp đồng nhận lao động thực tập, Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập 

và Hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề 

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với cơ 

sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và 

tiếp nhận người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. 

2. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của 

nước tiếp nhận người lao động thực tập và có những nội dung chính sau đây:  

a) Thời hạn thực tập; 

b) Số lượng người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; ngành, 

nghề thực tập; 

c) Địa điểm thực tập; 

d) Điều kiện, môi trường thực tập;  

đ) Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi; 

e) An toàn và bảo hộ lao động; 

g) Tiền lương, thu nhập; 

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; 

i) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

k) Chế độ bảo hiểm xã hội;  

l) Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

m) Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại; 

n) Trách nhiệm của các bên trong trường hợp người lao động chết trong thời gian làm việc ở 

nước ngoài; 

o) Giải quyết tranh chấp; 

p) Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 
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3. Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh 

nghiệp với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay 

nghề về quyền và nghĩa vụ của các bên. 

4. Hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng thực tập) là sự thỏa thuận 

bằng văn bản giữa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề với cơ sở tiếp nhận thực tập về quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian 

làm việc ở nước ngoài. 

5. Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập phải có nội dung phù hợp 

với nội dung của Hợp đồng nhận lao động thực tập. 

Điều 36. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập  

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải đăng ký theo quy định sau đây: 

a) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề có thời gian từ chín mươi ngày trở lên đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 37. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập  

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm: 

1. Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập; 

2. Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt; 

3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức 

thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực 

tập; 

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề 

1. Doanh nghiệp có các quyền sau đây: 

a) Ký kết Hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập; ký kết Hợp đồng 

đưa người lao động đi thực tập với người lao động trước khi người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;  

b) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo quy định của 

pháp luật; 

c) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây: 
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a) Thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về điều kiện của 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở đào tạo dạy ngoại 

ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao 

tay nghề phù hợp với yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động; 

c) Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa 

đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;  

d) Phối hợp với cơ sở tiếp nhận thực tập giải quyết các vấn đề phát sinh khi người lao động 

chết, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động; 

đ) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

e) Bồi thường cho người lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp gây ra theo quy định 

của pháp luật; 

g) Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với người lao động theo quy định của 

pháp luật; 

h) Giải quyết quyền lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập 

nâng cao tay nghề trong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của 

pháp luật; 

i) Định kỳ, đột xuất báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Mục 5. TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI 

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 39. Điều kiện để tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Là tổ chức sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

2. Được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành tổ chức sự nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 

ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt 

động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; 

4. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức sự nghiệp là hoạt 

động phi lợi nhuận. 

Điều 40. Các trường hợp tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp 

sau đây: 

1. Thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 
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2. Thực hiện thoả thuận quốc tế do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với 

bên nước ngoài; 

3. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định. 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài  

1. Tổ chức sự nghiệp có các quyền sau đây: 

a) Tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài, ký kết Hợp đồng đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy định tại Điều 17 của Luật 

này; 

c) Yêu cầu người lao động giới thiệu người bảo lãnh; 

d) Được thu một khoản tiền của người lao động để chi phí cho việc thực hiện đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này hoặc của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội; 

đ) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo quy định của 

pháp luật;  

e) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

g) Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường 

hợp người lao động vi phạm hợp đồng không về nước hoặc tổ chức sự nghiệp đã ba lần thông 

báo bằng thư bảo đảm trong thời gian một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày người lao động 

chấm dứt hợp đồng lao động, mà người lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp của 

người lao động không đến thanh lý hợp đồng.  

2. Tổ chức sự nghiệp có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;  

b) Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung của Hợp đồng cung ứng lao 

động (nếu có), Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ 

chức thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về 

tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;  

d) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở 

đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động 

trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này;  

đ) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài, giải 

quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cử cán bộ đại 
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diện để phối hợp với bên nước ngoài quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài tùy 

theo yêu cầu của từng thị trường lao động;  

e) Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo 

quy định của pháp luật. 

Chương III 

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Mục 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ 

RA NƯỚC NGOÀI 

Điều 42. Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với 

doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt; 

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người 

lao động; 

5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện 

khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động; 

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 43. Hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài 

1. Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải nộp hồ sơ đi làm việc ở 

nước ngoài cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa 

đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm có: 

a) Đơn đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc 

cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, 

tư cách đạo đức; 

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 

d) Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

cần thiết; 

đ) Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động. 

Điều 44. Quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài cung cấp 

các thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước 
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ngoài; thông tin về chính sách, pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán của nước tiếp 

nhận người lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã 

hội và các quyền lợi khác quy định trong các hợp đồng và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 

tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này;  

3. Được doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, cơ quan 

đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp 

phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, pháp luật và 

thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các 

quyền và hưởng các lợi ích trong Hợp đồng lao động, Hợp đồng thực tập; 

4. Chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy định 

của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

5. Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

6. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 45. Nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:  

1. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập 

quán của nước tiếp nhận người lao động; đoàn kết với người lao động của nước tiếp nhận 

người lao động và người lao động của các nước khác; 

2. Chủ động học nghề, học ngoại ngữ, tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan; 

3. Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

5. Làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nội quy nơi làm việc và về nước sau khi chấm dứt 

Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng thực tập theo quy định của nước tiếp nhận người lao 

động; 

6. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

7. Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hình thức bảo 

hiểm theo quy định của nước tiếp nhận người lao động; 

8. Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận 

người lao động; 

9. Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này. 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ  

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 

doanh nghiệp dịch vụ còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng lao động; 
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3. Được vay vốn của tổ chức tín dụng để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp 

luật; 

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Được gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ký kết Hợp đồng lao động mới phù hợp với quy 

định pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

6. Trả tiền dịch vụ và hoàn trả tiền môi giới (nếu có) cho doanh nghiệp dịch vụ; 

7. Ký quỹ hoặc giới thiệu người bảo lãnh theo thoả thuận với doanh nghiệp dịch vụ để bảo 

đảm thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

8. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch 

vụ chậm nhất là một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động.  

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận 

thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài  

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 

doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài còn có các 

quyền và nghĩa vụ sau đây:  

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp nhận 

thầu, trúng thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ 

chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; 

4. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng 

thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài. 

Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề còn có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây:  

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với doanh nghiệp đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

2. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề vi phạm Hợp đồng đưa người lao 

động đi thực tập; 

3. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với doanh nghiệp đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp  
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Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ 

chức sự nghiệp còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp; 

2. Giới thiệu người bảo lãnh theo yêu cầu của tổ chức sự nghiệp;  

3. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp tổ chức sự nghiệp vi phạm Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Nộp khoản tiền theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của Luật này; 

5. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp 

chậm nhất là một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động; 

6. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 46 của Luật này. 

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

CÁ NHÂN 

Điều 50. Điều kiện đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá 

nhân 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của Luật này; 

2. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này; 

3. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội nơi người lao động thường trú. 

Điều 51. Hợp đồng cá nhân  

1. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước 

mà người lao động đến làm việc. 

2. Hợp đồng cá nhân bao gồm những nội dung chính sau đây: 

a) Ngành, nghề, công việc phải làm; 

b) Thời hạn của hợp đồng; 

c) Địa điểm làm việc; 

d) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

đ) Tiền lương, tiền công; tiền làm thêm giờ; 

e) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;  

g) Chế độ bảo hiểm xã hội; 

h) Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động chết trong thời 

gian làm việc ở nước ngoài; 

i) Giải quyết tranh chấp. 

Điều 52. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân 

1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người 

lao động thường trú bao gồm: 
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a) Đơn đăng ký kèm theo bản sao Hợp đồng cá nhân, có bản dịch bằng tiếng Việt; 

b) Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động 

thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức 

chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức. 

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân cho người lao 

động, nếu không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản. 

Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân phải được xuất trình khi người lao động làm 

thủ tục xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp 

đồng cá nhân 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân có các quyền sau đây: 

a) Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật 

của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến 

làm việc, pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư vấn, 

hỗ trợ để thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích quy định trong Hợp đồng cá nhân; 

c) Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

d) Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

đ) Được gia hạn Hợp đồng hoặc ký Hợp đồng lao động mới phù hợp với quy định pháp luật 

của nước mà người lao động đến làm việc. 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân có các nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Đăng ký Hợp đồng cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật này; 

b) Tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

d) Thực hiện đúng Hợp đồng cá nhân và nội quy nơi làm việc; 

đ) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định pháp luật 

của nước mà người lao động đến làm việc; 

e) Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hình thức bảo 

hiểm theo quy định pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

g) Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người 

lao động đến làm việc; 

h) Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này; 

i) Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước mà người 

lao động đến làm việc.  
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Mục 3. BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 54. Điều kiện của người bảo lãnh  

Người bảo lãnh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Có khả năng về kinh tế đáp ứng điều kiện trong Hợp đồng bảo lãnh. 

Điều 55. Phạm vi bảo lãnh  

1. Việc bảo lãnh được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

với doanh nghiệp dịch vụ không ký quỹ hoặc không đủ tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 

23 của Luật này; 

b) Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

với tổ chức sự nghiệp khi tổ chức này yêu cầu thực hiện việc bảo lãnh.  

2. Người bảo lãnh thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp về trách nhiệm 

bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ của người lao động đối với doanh nghiệp dịch 

vụ, tổ chức sự nghiệp. 

3. Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và gây thiệt hại cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp mà người lao động 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thì người bảo lãnh phải 

đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để bù đắp thiệt hại phát sinh do người lao động gây ra 

cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp. Sau khi bù đắp thiệt hại, nếu tài sản của người 

bảo lãnh còn thừa thì phải trả lại cho người bảo lãnh.  

Điều 56. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do người bảo lãnh và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức 

sự nghiệp thoả thuận; nếu không thỏa thuận được thì người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh trong một thời hạn hợp lý do doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp ấn định tính 

từ thời điểm người bảo lãnh nhận được thông báo của doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự 

nghiệp về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho người lao động. 

Điều 57. Hợp đồng bảo lãnh 

1. Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản. 

2. Hợp đồng bảo lãnh phải có những nội dung chính sau đây: 

a) Phạm vi bảo lãnh;  

b) Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh; 

c) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;  

d) Xử lý tài sản của người bảo lãnh. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp quy định chi tiết nội 

dung của Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh. 

Điều 58. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

1. Doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp có thể thỏa thuận với người bảo lãnh về việc áp 

dụng biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 
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2. Việc cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ được lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong Hợp 

đồng bảo lãnh. 

3. Việc xác lập, thực hiện biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Mục 4. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI VỀ NƯỚC 

Điều 59. Hỗ trợ việc làm 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người lao động về 

nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng 

ký tìm việc làm phù hợp. 

2. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận và tuyển dụng người lao động về 

nước vào làm việc hoặc đưa đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 60. Khuyến khích tạo việc làm 

1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người lao động về nước đầu tư sản 

xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho mình và cho người khác. 

2. Người lao động gặp khó khăn thì được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật để tạo 

việc làm. 

Chương IV 

DẠY NGHỀ, NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT 

Điều 61. Mục đích dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

Dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động nhằm tạo nguồn lao 

động đi làm việc ở nước ngoài có trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và 

kiến thức cần thiết khác phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. 

Điều 62. Trách nhiệm của người lao động trong việc học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết 

1. Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải chủ động học nghề, ngoại 

ngữ, tìm hiểu pháp luật có liên quan và tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do 

doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài tổ chức. 

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với người lao động là đối tượng chính sách xã hội để 

học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết. 

Điều 63. Dạy nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào 

tạo để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

Điều 64. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề 

Nhà nước có chính sách đầu tư cho các cơ sở dạy nghề tạo nguồn lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; hình thành một số trường dạy nghề đủ điều kiện về trang bị, thiết bị, chương 

trình, giáo trình và đội ngũ giáo viên để đào tạo người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật cao, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Điều 65. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết 
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1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm 

tra và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết bao gồm:  

a) Truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc; 

b) Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành chính của 

Việt Nam và của nước tiếp nhận người lao động; 

c) Nội dung hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra 

nước ngoài với người lao động; 

d) Kỷ luật lao động, an toàn và vệ sinh lao động; 

đ) Phong tục tập quán, văn hoá của nước tiếp nhận người lao động; 

e) Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống; 

g) Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục 

vụ sinh hoạt đời sống hằng ngày; 

h) Những vấn đề cần chủ động phòng ngừa trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chương trình, thời gian 

bồi dưỡng kiến thức cần thiết. 

Chương V 

QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC 

Điều 66. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, 

nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh 

nghiệp.  

Điều 67. Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

1. Đóng góp của doanh nghiệp. 

2. Đóng góp của người lao động. 

3. Hỗ trợ của ngân sách nhà nước. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 68. Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

1. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hoạt động 

không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân 

và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập; quy định việc quản lý, sử dụng Quỹ; 

mức đóng góp của doanh nghiệp, của người lao động và hỗ trợ của ngân sách nhà nước; 

mức hưởng của các đối tượng. 

Chương VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 69. Nội dung quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài  
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1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách về người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

2. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Quy định nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Tổ chức quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu để thực hiện quản lý người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài bằng mã số. 

5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đàm phán, ký 

kết các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

6. Tổ chức hoạt động xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước; quy định khu vực, 

ngành, nghề và công việc mà người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; cung 

cấp thông tin về thị trường lao động ngoài nước cho các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và 

người lao động. 

7. Cấp, đổi, thu hồi Giấy phép, đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; quản lý việc đăng ký và hướng dẫn tổ chức thực hiện các loại hợp đồng theo quy 

định tại Luật này. 

8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Điều 70. Trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 

lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối 

hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo sự phân công của Chính phủ. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo sự phân cấp của Chính phủ. 

Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài  

1. Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; xử lý 

hành vi vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này. 

2. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chính sách và phương thức tiếp nhận lao động nước 

ngoài của nước sở tại. 

3. Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận thị trường để ký kết Hợp đồng cung ứng 

lao động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại. 
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4. Hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong việc thẩm định các điều kiện 

và tính khả thi của các hợp đồng trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài, địa vị pháp lý của đối tác nước ngoài. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đại diện các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp Việt 

Nam tại nước ngoài trong việc quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh đối với người lao động. 

6. Báo cáo và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết đối với 

những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam. 

7. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra 

nước ngoài của Việt Nam và cơ quan, tổ chức của nước sở tại để đưa người lao động vi 

phạm về nước.  

Điều 72. Thanh tra về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  

1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra về hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Chương VII 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 73. Giải quyết tranh chấp 

1. Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài được giải quyết trên cơ sở hợp đồng ký giữa các bên và quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2. Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài được giải quyết 

trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa các bên và quy định pháp luật của nước tiếp nhận người lao 

động, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận 

quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài. 

3. Tranh chấp giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài với người sử dụng lao động hoặc bên môi giới nước ngoài được giải quyết trên cơ sở 

thỏa thuận đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp 

nhận người lao động, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên, thoả thuận quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên 

nước ngoài. 

Điều 74. Xử lý vi phạm  

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 75. Xử phạt vi phạm hành chính 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Luật này 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính. 
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2. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này còn có thể bị 

áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Thu hồi Giấy phép; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

4. Ngoài hình thức xử phạt chính và bổ sung, các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này 

còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Đình chỉ có thời hạn hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy 

định tại Điều 14 của Luật này; 

b) Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; 

c) Đưa người lao động về nước theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động hoặc của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; 

d) Bồi thường thiệt hại và chịu mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra; 

đ) Các biện pháp khác do Chính phủ quy định. 

5. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải 

chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

6. Ngoài hình thức xử phạt chính quy định tại khoản 5 Điều này, tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm, người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt 

bổ sung buộc về nước. 

7. Chính phủ quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp 

khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ở ngoài nước trong 

trường hợp không xác định được nơi cư trú của người lao động vi phạm. 

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Thanh tra Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập, Cục trưởng Cục Quản lý lao 

động ngoài nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động Việt Nam có hành vi vi phạm 

hành chính ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 75 của 

Luật này. 

Chương VIII 
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 77. Điều khoản áp dụng đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động 

xuất khẩu lao động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng Giấy phép đó trong thời hạn một trăm tám mươi 

ngày, kể từ ngày Luật này có hiệu lực.  

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài thì phải sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, bổ sung các điều kiện phù 

hợp với quy định của Luật này và gửi hồ sơ đổi Giấy phép đến Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội. 

Điều 78. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động được cấp trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

1. Hồ sơ đổi Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp; 

b) Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đã được cấp; 

c) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các 

điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này; 

2. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau: 

a) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 

Điều này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho 

doanh nghiệp, nếu không đổi Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh 

nghiệp; 

b) Trong thời gian kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho đến khi được đổi Giấy 

phép mới, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

3. Doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày Luật này có hiệu lực mà doanh nghiệp không 

nộp đủ hồ sơ đổi Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Kể từ ngày doanh nghiệp nhận được văn bản thông báo của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc không đổi Giấy phép cho doanh nghiệp. 

4. Trường hợp doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp phải thực hiện quy 

định tại khoản 5 Điều 11 và khoản 1 Điều 24 của Luật này. 

5. Doanh nghiệp đổi Giấy phép theo quy định tại Điều này không phải nộp lệ phí. 

Điều 79. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. 

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. 

Điều 80. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 
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Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 

10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 23/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 37 VÀ ĐIỀU 39 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc 

làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm 

dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, gồm: 

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể và tổ chức, hoạt 

động của trung tâm dịch vụ việc làm. 

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm, hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 của Luật Việc làm, 

gồm: 

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định 

thành lập; 

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương quyết định thành lập; 

c) Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương 

quyết định thành lập. 

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật 

Việc làm. 
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3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quy định tại 

Nghị định này. 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH 

VỤ VIỆC LÀM 

Điều 3. Điều kiện thành lập, tổ chức lại và giải thể 

1. Điều kiện thành lập 

a) Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm; 

b) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

c) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); 

d) Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này phù 

hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền ban 

hành; 

đ) Có ít nhất 15 người làm việc là viên chức; 

e) Cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp 

công về việc làm theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện tổ chức lại và giải thể 

Điều kiện tổ chức lại, giải thể trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo quy định của Chính 

phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập mới, tổ chức lại phải thực hiện phương án về 

trụ sở làm việc, trang thiết bị và nhân sự trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có Quyết định 

thành lập. Trường hợp cần thiết thành lập mới trung tâm dịch vụ việc làm thì trung tâm dịch 

vụ việc làm phải tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể 

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện 

theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 5. Thông báo về thành lập, tổ chức lại, giải thể và hoạt động trung tâm dịch vụ 

việc làm 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành Quyết định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể trung tâm dịch vụ việc làm, cơ quan ban hành Quyết định có trách nhiệm 

gửi 01 bản tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý. 

Đối với trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 2 Nghị định này 

thì cơ quan ban hành Quyết định có trách nhiệm gửi thêm 01 bản Quyết định tới Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) nơi trung 

tâm dịch vụ việc làm đặt trụ sở. 

2. Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, trung tâm dịch vụ việc làm có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trung 

tâm dịch vụ việc làm đặt trụ sở và thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 
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về Quyết định thành lập, tổ chức lại, địa điểm trụ sở, số điện thoại, website của trung tâm 

dịch vụ việc làm. 

Điều 6. Tên của trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu 

và tài khoản riêng. 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm có tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, biểu tượng 

riêng (nếu có). Tên và biểu tượng của trung tâm dịch vụ việc làm đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Tên của trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm “Trung tâm dịch vụ việc làm” kèm theo tên 

địa phương hoặc tên khác do cơ quan quyết định thành lập đề xuất; 

b) Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân 

tộc; 

c) Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của đơn vị khác đã được 

thành lập trước đó. 

Điều 7. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Hoạt động tư vấn, gồm: 

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao 

động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng 

và nguyện vọng; 

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và 

nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong 

nước và ngoài nước; 

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và 

phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; 

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động. 

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động. 

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm: 

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu 

cầu của người sử dụng lao động; 

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; 

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động. 

5. Phân tích và dự báo thị trường lao động. 

6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm. 

7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; 

giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. 

Điều 8. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo của trung tâm dịch vụ việc làm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng 

Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

2. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, người có thẩm 

quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm. Việc thành lập các phòng, ban 

và các tổ chức cấu thành khác không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung 

là phòng) thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo quy định của Chính phủ về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Số lượng người làm việc 

Số lượng người làm việc của trung tâm dịch vụ việc làm được xác định trên cơ sở vị trí việc 

làm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, định mức kinh tế - kỹ thuật theo chức 

năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 

quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong trung tâm dịch vụ việc làm sau khi có ý 

kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 10. Nguồn kinh phí 

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nguồn kinh phí quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với các trung tâm dịch vụ việc làm 

thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định này. 

3. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định của pháp 

luật. 

4. Nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 11. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, website; 

b) Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; 

c) Nhiệm vụ và trách nhiệm của lãnh đạo, các phòng thuộc trung tâm; 

d) Trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm; 

đ) Quy trình cung cấp dịch vụ việc làm; 

e) Cơ chế quản lý tài sản, tài chính; 

g) Cơ chế phối hợp công tác; 
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h) Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với 

đặc điểm của trung tâm. 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng Quy chế hoạt động của trung tâm theo quy định tại 

khoản 1 Điều này và trình Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý ký ban hành. 

3. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm được niêm yết công khai tại trụ sở của 

trung tâm. 

4. Giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy chế hoạt 

động của trung tâm. 

Điều 12. Quản lý hoạt động dịch vụ việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, lập hồ sơ các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến đăng 

ký dịch vụ việc làm theo các Mẫu số 01, 01 a, 02, 03, 03a Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo dõi tình trạng việc làm cho người lao động 

được giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng 

lao động đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng theo Mẫu số 

04 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức cung cấp các dịch vụ và quản 

lý hoạt động dịch vụ việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm đảm bảo theo các quy định của 

pháp luật và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 13. Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường 

lao động miễn phí. 

2. Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, xây dựng dữ liệu người tìm việc, 

việc làm trống để kết nối cung cầu lao động. 

4. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ 

việc làm. 

5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 

05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan trực tiếp quản lý và Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo 

cáo hằng năm gửi trước ngày 20 tháng 12. 

Chương III 

ĐIỀU KIỆN CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Mục 1. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, CẤP 

LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Điều 14. Điều kiện cấp giấy phép 

1. Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của 

doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở 

lên. 
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2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). 

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm 

phải bảo đảm điều kiện: 

a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị 

tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm; 

c) Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý 

dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 

năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. 

Điều 15. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền) cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp. 

Điều 16. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

2. Thời hạn của giấy phép được quy định như sau: 

a) Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng; 

b) Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng; 

c) Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước 

đó. 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

2. 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 

14 Nghị định này. 

3. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

4. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

5. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không 

thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp 

hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc 

chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước 

ngoài. 
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Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản 

bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa 

lãnh sự theo quy định của pháp luật. 

6. 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng 

cấp chuyên môn theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 hoặc một trong các văn bản 

chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung 

ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: 

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp 

đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm 

vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu 

quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận 

kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp 

là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm). 

Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được 

dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật. 

Điều 18. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép 

1. Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này đến Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. 

2. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định này, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp 

không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 

Điều 19. Gia hạn giấy phép 

1. Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau: 

a) Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này; 

b) Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

c) Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này; 

d) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước thời điểm hết hạn của giấy phép ít nhất 20 ngày làm việc. 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, gồm: 

a) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này; 

b) Văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này; 

c) Các văn bản quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định này đối với trường hợp doanh 

nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp. 
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3. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép 

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép; 

b) Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp 

không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 

Điều 20. Cấp lại giấy phép 

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép trong các trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa 

chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp; 

b) Giấy phép bị mất; 

c) Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép; 

d) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy 

phép. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép như sau: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này; 

b) Văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này đối với trường hợp thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; 

c) Các văn bản quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định này đối với trường hợp thay 

đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

d) Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 

Điều này. 

3. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép đối với trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 

Điều này như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép; 

b) Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp 

không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 

4. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

này như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 

02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị 

định này; giấy phép đã được cấp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước đây; 
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b) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới để đề nghị cấp lại giấy phép; 

c) Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ được quy định tại điểm a khoản này, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 

phép; 

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản đề 

nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung 

cấp bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và xác nhận về các điều kiện không bị thu hồi giấy 

phép của doanh nghiệp; 

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép có ý kiến trả lời về tình hình hoạt động 

của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động tại địa bàn và gửi kèm bản sao hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép của doanh nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính mới. 

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép theo khoản 1 Điều 21 Nghị định này, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi và thông báo cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới; 

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép 

thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 21. Thu hồi giấy phép 

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây: 

a) Chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm theo đề nghị của doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản; 

c) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

d) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép; 

đ) Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ việc làm từ 03 lần trong 

khoảng thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày bị xử phạt lần đầu tiên hoặc cố tình không chấp 

hành quyết định xử phạt; 

e) Doanh nghiệp có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại 

giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp; 

g) Không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này; 

h) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài không đủ điều kiện 

làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 151 của Bộ luật Lao động năm 2019. 

2. Hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 

Điều này, gồm: 

a) Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này; 



 

361 

 

b) Giấy phép đã được cấp hoặc văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đối với trường hợp giấy phép bị mất; 

c) Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp theo Mẫu số 08 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 

1 Điều này như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi 

rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép 

của doanh nghiệp. Quyết định thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và 

điểm h khoản 1 Điều này như sau: 

a) Khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của kiến nghị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ, 

e, g khoản 1 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan hoặc nghiên cứu hồ sơ do cơ 

quan có thẩm quyền chuyển đến và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy 

phép; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm nộp lại giấy phép cho Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

5. Doanh nghiệp không được cấp giấy phép trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bị thu hồi 

giấy phép vì vi phạm các nội dung quy định tại các điểm d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này. 

Điều 22. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoặc 

không được gia hạn, cấp lại giấy phép 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp 

có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

1. Thanh lý các hợp đồng về dịch vụ việc làm đang thực hiện; thực hiện các nghĩa vụ, trách 

nhiệm trong hoạt động dịch vụ việc làm đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy 

định của pháp luật. 

2. Công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm trên ít nhất 01 báo điện tử 

được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trong 07 ngày liên tiếp. 

Mục 2. KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Điều 23. Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ 

1. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này tại 

ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ). 
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2. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không thực 

hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ việc làm theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 26 Nghị định này, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền ký quỹ 

bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định này. 

4. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà 

doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của ngân hàng nhận ký 

quỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi 

giấy phép của doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 21 Nghị định này. 

Điều 24. Nộp tiền ký quỹ 

1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng 

nhận ký quỹ và tuân thủ quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền 

ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ và phù hợp quy định của pháp luật. 

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch 

vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này sau khi doanh 

nghiệp hoàn thành thủ tục ký quỹ. 

Trường hợp thay đổi một trong các thông tin trên giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động 

dịch vụ việc làm, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi thông tin 

tới ngân hàng nhận ký quỹ. 

Điều 25. Quản lý tiền ký quỹ 

1. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm tạm khóa toàn bộ số tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp, quản lý tiền ký quỹ theo đúng các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp 

luật về ký quỹ. 

2. Ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo đúng quy định 

tại Điều 26 Nghị định này và yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung tiền ký quỹ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này. 

3. Ngân hàng nhận ký quỹ không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến 

chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi 

giấy phép nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Điều 26. Rút tiền ký quỹ 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính quyết định cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong các trường 

hợp sau: 

a) Doanh nghiệp không được cấp giấy phép; 

b) Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép; 

c) Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng nhận ký quỹ khác; 
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d) Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người 

sử dụng lao động do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: 

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp; 

b) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm tại ngân hàng nhận ký quỹ khác 

đối với trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối 

với trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

d) Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ gồm lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; 

danh sách người lao động, người sử dụng lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh 

toán đối với trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

3. Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm: 

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Mẫu số 

07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có). 

4. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi 

rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xác thực hồ sơ, việc hoàn 

thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trong trường hợp quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều này và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản 

đồng ý về việc rút tiền ký quỹ, phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có), gửi doanh nghiệp 

và ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ thì có văn bản 

trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do; 

c) Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại ngân hàng nhận ký quỹ; 

d) Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp, 

nếu đúng quy định thì ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp thực hiện rút tiền ký quỹ 

trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký quỹ. 

Trường hợp rút tiền ký quỹ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì việc thanh toán, 

bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp 

chi trả theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý sau khi trừ chi phí 

dịch vụ ngân hàng. 

Điều 27. Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ 
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1. Thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, nộp tiền ký quỹ, rút tiền ký quỹ, sử 

dụng tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và các quy định liên 

quan đến tài khoản này. 

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định tại Nghị định 

này. 

Mục 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH 

VỤ VIỆC LÀM 

Điều 28. Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

1. Hoạt động tư vấn, gồm: 

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao 

động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng 

và nguyện vọng; 

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và 

nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong 

nước và ngoài nước; 

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và 

phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực; 

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động. 

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động. 

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm: 

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu 

cầu của người sử dụng lao động; 

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; 

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động. 

5. Phân tích và dự báo thị trường lao động. 

6. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; 

giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm. 

Điều 29. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Doanh nghiệp có quyền được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm trong nước 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 

Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh, 

doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi 
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nhánh (đối với trường hợp địa điểm chi nhánh khác tỉnh so với nơi doanh nghiệp đã được 

cấp giấy phép) kèm theo giấy tờ chứng minh điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị 

định này. 

3. Nghĩa vụ của chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm 

a) Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động 

dịch vụ việc làm và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép hoạt động dịch vụ việc 

làm của doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh; 

b) Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh định kỳ 06 tháng, 

hàng năm hoặc đột xuất về kết quả hoạt động dịch vụ việc làm của chi nhánh theo Mẫu số 

08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của chi nhánh không vượt quá thời hạn giấy phép 

của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

Điều 30. Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải 

thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực 

hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, số điện 

thoại, e-mail, website. 

2. Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ 

sở chính về ngày bắt đầu hoạt động. 

3. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh về địa điểm mới kèm 

theo giấy tờ chứng minh điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện chuyển địa điểm. 

Điều 31. Trách nhiệm của doanh nghiện hoạt động dịch vụ việc làm 

1. Niêm yết công khai bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép, quyết định thu hồi 

giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp. 

2. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung 

ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động (đối với những 

trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 03 tháng). 

3. Lập, cập nhật, quản lý dữ liệu lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm; người sử 

dụng lao động đăng ký tuyển lao động và thực hiện kết nối, chia sẻ khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền yêu cầu. 

4. Doanh nghiệp thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình hoạt động cung ứng dịch vụ 

việc làm bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động 

hoặc các mạng mở khác thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định này và quy định của 

Chính phủ về thương mại điện tử. 

5. Xây dựng giá cung ứng dịch vụ việc làm và niêm yết công khai giá cung ứng dịch vụ việc 

làm cho người lao động tại trụ sở của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

6. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 

08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo 

hằng năm gửi trước ngày 20 tháng 12. 

7. Báo cáo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước về hoạt động dịch vụ việc làm. 

8. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy 

định tại Nghị định này. 

Chương IV 

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM 

Điều 32. Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống 

nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ việc làm trong phạm vi cả nước. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật hoạt 

động dịch vụ việc làm. 

3. Hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật; quy trình, tiêu chuẩn cung cấp các dịch vụ sự 

nghiệp công về việc làm và các quy định khác tại Nghị định này. 

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về dịch vụ việc làm; kết nối, điều tiết hệ thống 

thông tin thị trường lao động và dự báo thị trường lao động phạm vi vùng tại các trung tâm 

thuộc các địa phương là trung tâm của vùng kinh tế xã hội. 

5. Quyết định thành lập Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm để hỗ trợ cơ quan quản lý 

nhà nước thực hiện nhiệm vụ về dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động, bảo hiểm 

thất nghiệp và thực hiện một số dịch vụ công khác; điều phối và kết nối hoạt động của các 

trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc. 

Điều 33. Thẩm quyền và trách nhiệm của các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trung tâm dịch vụ việc làm 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

2. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc thẩm quyền thành lập 

đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định này. 

3. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thuộc quyền quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động của 

các trung tâm thuộc thẩm quyền thành lập, tổ chức lại theo Mẫu số 09 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 

năm báo cáo. Thời gian chốt số liệu báo cáo theo quy định của Chính phủ quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 34. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Trung ương tổ chức chính trị - xã 

hội 
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1. Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập, tổ chức 

lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trung 

tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

2. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc thẩm quyền thành lập 

đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định này. 

3. Kiểm tra hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thuộc quyền quản lý theo quy định 

của pháp luật. 

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động của 

các trung tâm thuộc thẩm quyền thành lập, tổ chức lại theo Mẫu số 09 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 

năm báo cáo. Thời gian chốt số liệu báo cáo theo quy định của Chính phủ quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 35. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ việc làm tại địa phương. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể; quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trung tâm dịch vụ việc làm quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

3. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn đảm bảo các tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định này và duy trì trung tâm dịch vụ việc 

làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập để thực hiện chính sách việc làm, 

phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc thẩm quyền 

quản lý theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp. 

5. Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

đối với trung tâm tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và trung tâm do ngân sách nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong trong tổng số người làm việc 

được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và số lượng người làm việc hưởng lương từ 

nguồn thu sự nghiệp đối với trung tâm tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. 

6. Tổ chức cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hoặc ủy 

quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy 

phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. 

7. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp 

luật về hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn. 

8. Công bố doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động dịch 

vụ việc làm trên trang thông tin điện tử. 

9. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động dịch 

vụ việc làm trên địa bàn quản lý theo Mẫu số 09 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 

năm báo cáo. Thời gian chốt số liệu báo cáo theo quy định của Chính phủ quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 
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Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Quy định chuyển tiếp 

1. Các doanh nghiệp đã được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành thực hiện như sau: 

a) Được tiếp tục thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm cho đến khi giấy phép hết hạn và 

không bị thu hồi giấy phép do không đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 

Nghị định này; 

b) Nếu thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các điểm a, b, 

c, d, đ, e, h khoản 1 Điều 21 Nghị định này hoặc không đảm bảo một trong các điều kiện 

quy định tại khoản 1, 2 Điều 14 Nghị định này thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện thu hồi theo quy định tại Điều 21 Nghị định này. 

2. Doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép và đảm bảo các điều kiện 

cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt là Nghị định số 52/2014/NĐ-CP); 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 140/2018/NĐ-CP) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được cấp, cấp lại, gia 

hạn theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 

196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt 

động của trung tâm dịch vụ việc làm thì được tiếp tục hoạt động. 

Trường hợp trung tâm dịch vụ việc làm không đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 

3 Nghị định này thì phải bổ sung đầy đủ điều kiện trong thời hạn 12 tháng; trường hợp 

không bổ sung đầy đủ thì phải chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm. 

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. 

2. Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm; Nghị định số 52/2014/NĐ-CP; Điều 

10, Điều 12 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành. 

Điều 38. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người 

đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 

này. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
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- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao;, 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

TT Tên PHỤ LỤC 

Mẫu số 01/PLI Phiếu đăng ký (dành cho người lao động) 

Mẫu số 01a/PLI Phiếu đăng ký tìm việc làm (dành cho người lao động) 

Mẫu số 02/PLI Phiếu đăng ký (dành cho tập thể người lao động) 

Mẫu số 03/PLI Phiếu đăng ký (dành cho người sử dụng lao động) 

Mẫu số 03a/PLI Phiếu đăng ký giới thiệu/cung ứng lao động 

Mẫu số 04/PLI 
Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động được giới thiệu hoặc 

cung ứng 

Mẫu số 05/PLI 
Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm sáu tháng đầu năm hoặc 

cả năm (dành cho Trung tâm dịch vụ việc làm) 

  

Mẫu số 01/PLI 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM... 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ 

(Dành cho người lao động) 

Mã số(1): …………………………… 

1. Thông tin cá nhân 

Ho và tên*: 

………………………………………….. 

Số CMND/CCCD*: 

……………………. 

Ngày sinh*: ........................................................... Giới tính* [ ] Nam [ ] Nữ 

Dân tộc*: .............................................................. Tôn giáo: .............................................. 

Nơi thường trú*: Tỉnh ....................... huyện .......................... xã ........................................ 

Địa chỉ cụ thể*: ........................................................................................................................ 

Nơi ở hiện nay* ........................................: Tỉnh ................ huyện …………. xã 

……………….. 

Địa chỉ cụ thể*: 

........................................................................................................................... 

Thông tin 

liên lạc 

Số điện thoại*: 

......................................................................................................... 

Email: 

...................................................................................................................... 

Liên hệ khác (nếu có): 

.............................................................................................. 

Đối tượng ưu tiên (nếu có) 

[ ] Người khuyết tật     [ ] Người dân tộc thiểu số       [ ] Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

[ ] Bộ đội xuất ngũ       [ ] Khác (ghi rõ): ............................................................................ 

2. Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật 

Trình độ học vấn*:  [ ] Chưa tốt nghiệp Tiểu học [ ] Tốt nghiệp Tiểu học 

  [ ] Tốt nghiệp Trung học cơ sở [ ] Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Trình độ 

CMKT 

cao 

nhất*: 

[ ] Chưa qua đào tạo 

[ ] Sơ cấp 

[ ] Cao đẳng 

[ ] Thạc sĩ 

[ ] CNKT không bằng 

[ ] Trung cấp 

[ ] Đại học 

[ ] Tiến sĩ 

Chuyên ngành 

đào tạo: 

……………. 

……………. 

…………… 
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Trình độ 

CMKT 

khác: 

[ ] Chưa qua đào tạo 

[ ] Sơ cấp 

[ ] Cao đẳng 

[ ] Thạc sĩ 

[ ] CNKT không bằng 

[ ] Trung cấp 

[ ] Đại học 

[ ] Tiến sĩ 

Chuyên ngành 

đào tạo: 

…………… 

…………… 

…………… 

Trình độ 

khác 

1: ………………………………………………………………….. 

2: ………………………………………………………………….. 

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ……………………. Bậc: ………………………………. 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Ngoại ngữ 1: …………………………… Chứng chỉ: 

…………………………………. 

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt           [ ] Khá                  [ ] Trung bình 

Ngoại ngữ 2: …………………………… Chứng chỉ: 

………………………………….. 

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt           [ ] Khá                  [ ] Trung bình 

Trình độ 

tin học 

[ ] Tin học văn phòng 

………………………………………………………………….. 

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt           [ ] Khá                  [ ] Trung bình 

[ ] Khác:  

Khả năng sử dụng: [ ] Tốt           [ ] Khá                  [ ] Trung bình 

Kỹ năng 

mềm 

[ ] Giao tiếp [ ] Thuyết trình [ ] Quản lý thời gian 

[ ] Quản lý nhân sự [ ] Tổng hợp, báo cáo  [ ] Thích ứng 

[ ] Làm việc nhóm [ ] Làm việc độc lập [ ] Chịu được áp lực công 

việc 

[ ] Theo dõi giám sát [ ] Tư duy phản biện   

[ ] Kỹ năng mềm khác: ………………………………………………………. 

                      

3. Kinh nghiệm làm việc (nếu có) 

Tên đơn vị Chức vụ Công việc chính Thời gian 

……………………… ……………………… ……………………… .../20… - …/20.... 

……………………… ……………………… ……………………… .../20… - …/20.... 
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……………………… ……………………… ……………………… .../20… - …/20.... 

[ ] Đã từng làm việc ở nước ngoài tại 

………………………………………………………………. 

4. Đăng ký dịch vụ (tích dấu “X” vào các dịch vụ đăng ký)  

[ ] Tư vấn chính sách pháp luật lao động 

[ ] Tư vấn việc làm 

[ ] Tư vấn về đào tạo, kỹ năng nghề 

[ ] Đăng ký tìm việc làm à bổ sung thông tin tại Mẫu số 01a/PLI 

[ ] Khác ………………………………………………………………………….. 

  

  ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Ghi chú: Người lao động điền thông tin vào “……”  và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội 

dung trả lời. 

(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm ghi. 

  

Mẫu số 01a/PLI 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC LÀM 

(Dành cho người lao động) 

Mã số (1) ………………………… 

Việc làm mong muốn:  

Loại hình doanh nghiệp: [ ] Nhà nước [ ] Ngoài nhà nước [ ] Có vốn đầu tư nước ngoài 

Tên công việc* 

…………………………………………………………………………………. 

Mô tả công việc* 

………………………………………………………………………………… 

Mã nghề(2): 

……………………………………………………………………………………… 

Cấp 1: Cấp 2: 

Cấp 3: cấp 4: 
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Chức vụ*:  [ ] Nhân viên [ ] Quản lý [ ] Lãnh đạo 

  
[ ] Khác (ghi rõ): 

……………………………………………………………….. 

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cần tìm: 

[ ] Không có [ ] Dưới 1 năm [ ] Từ 1 đến 2 năm [ ] Từ 2 đến 5 năm [ ] Trên 5 năm 

Nơi 

làm 

việc ưu 

tiên 

Ưu tiên 1: Tỉnh ………………………………….. Quận/huyện/KCN 

…………………… 

Ưu tiên 2: Tỉnh ………………………………….. Quận/huyện/KCN 

…………………… 

Loại hợp đồng LĐ:  [ ] Không xác định thời hạn  [ ] Xác định thời hạn dưới 12 tháng 

  [ ] Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng 

Khả năng đáp ứng:  [ ] Làm ca  [ ] Đi công tác [ ] Đi biệt phái 

Hình thức làm 

việc: 
[ ] Toàn thời gian [ ] Bán thời gian 

Mục đích làm việc: [ ] Làm việc lâu dài [ ] Làm việc tạm thời [ ] Làm thêm 

Mức lương*: - Lương tháng (VN đồng): 

[ ] Dưới 5 triệu; [ ] 5 -10 triệu; [ ] 10 - 20 triệu; [ ] 20 - 50 triệu; [ ] >50 

triệu 

- [ ] Lương ngày …………………. vnđ/ngày 

- [ ] Lương giờ …………………. vnđ/giờ 

- [ ] Thỏa thuận khi phỏng vấn 

- [ ] Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm. 

Chế độ 

phúc 

lợi 

Hỗ trợ ăn: [ ] 1 bữa    [ ] 2 bữa    [ ] 3 bữa    [ ] Bằng tiền 

[ ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN; [ ] BH nhân thọ; [ ] Trợ cấp thôi việc    [ ] Nhà trẻ 

[ ] Xe đưa đón     [ ] Hỗ trợ đi lại      [ ] Ký túc xá      [ ] Hỗ trợ nhà ở     [ ] Đào tạo 

[ ] Lối đi/thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật        [ ] Cơ hội thăng tiến 

[ ] Khác 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

……… 
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Điều 

kiện 

làm 

việc 

Nơi làm việc [ ] Trong nhà     [ ] Ngoài trời     [ ] Hỗn hợp 

Trọng lượng nâng [ ] Dưới 5kg     [ ] 5 - 20 kg     [ ] Trên 20 kg 

Đứng hoặc đi lại 
[ ] Hầu như không có    [ ] Mức trung bình   [ ] cần đứng/đi lại 

nhiều 

Nghe nói [ ] Không cần thiết     [ ] Nghe nói cơ bản     [ ] Quan trọng 

Thị lực [ ] Mức bình thường     [ ] Nhìn được vật/chi tiết nhỏ 

Thao tác bằng tay 
[ ] Lắp ráp đồ vật lớn  [ ] Lắp ráp đồ vật nhỏ  [ ] Lắp ráp đồ vật 

rất nhỏ 

Dùng 2 tay 
[ ] Cần 2 tay  [ ] Đôi khi cần 2 tay  [ ] Chỉ cần 1 tay  [ ] Trái  [ ] 

Phải 

Sẵn sàng làm việc* [ ] Làm việc ngay     [ ] Làm việc sau ( ) tháng 

Hình thức tuyển dụng* 
[ ] Trực tiếp   [ ] Qua điện thoại   [ ] Phỏng vấn Online   [ ] Nộp 

CV 

                      

  

  ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Ghi chú: Người lao động điền thông tin vào “…….” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội 

dung trả lời. 

(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm ghi (trùng với mã số của người lao động đăng ký ở 

Mẫu số 01/PLI). 

(2) Mã nghề do trung tâm dịch vụ việc làm ghi, mã hóa. 

  

Mẫu số 02/PLI 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

(Dành cho tập thể người lao động) 

Mã số(1): ……………………… 

1. Thông tin tập thể người lao động 

Tập thể người lao động đến từ * 

…………………………………………………………………. 

Số 
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lượng*:………………………………………………………………………………………

…….. 

Họ và tên người đại diện*: 

…………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ*: 

……………………………………………………………………………………….. 

Thông tin 

liên lạc 

Số điện thoại*: …………………………………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………… 

Liên hệ khác (nếu có): ………………………………………………………… 

2. Đăng ký dịch vụ (tích dấu “X” vào các dịch vụ đăng ký) 

[ ] Tư vấn chính sách, pháp luật lao động 

[ ] Tư vấn việc làm 

[ ] Tư vấn về đào tạo, kỹ năng nghề 

[ ] Khác ……………………………………………………………………… 

3. Thời gian đăng ký: ……………………………………………………………………… 

  

  ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

Ghi chú: Người đại diện điền thông tin vào “……..” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội 

dung trả lời. 

(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm ghi. 

  

Mẫu số 03/PLI 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

(Dành cho người sử dụng lao động) 

Mã số(1):........................ 

1. Thông tin người sử dụng lao động 

Tên doanh nghiệp/người tuyển dụng*: ..................................................... 

Chủ thể tuyển dụng: [ ] Cá nhân à bắt buộc CMND/CCCD   [ ] Doanh nghiệp à Bắt buộc 

mã số thuế 



 

376 

 

Mã số thuế/CMND/CCCD*: .................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp*: [ ] Nhà nước [ ] Ngoài nhà nước [ ] Có vốn đầu tư nước ngoài 

Địa chỉ* : Tỉnh ................................. Huyện ......................... Xã................ 

Địa chỉ cụ thể*: ................................................................................. 

[ ] KCN:............................................................................................. 

Số điện thoại*: ....................................... Email*: ...................................................... 

Ngành kinh doanh chính*: 

[ ] Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

[ ] Công nghiệp, chế biến, chế tạo 

[ ] SX và phân phối điện, khí đốt, hơi nước 

và điều hòa không khí 

[ ] Vận tải, kho bãi 

[ ] Thông tin và truyền thông 

[ ] Hoạt động kinh doanh bất động sản 

[ ] Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 

[ ] Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 

[ ] Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô 

tô, xe máy và xe có động cơ khác 

[ ] Hoạt động làm thuê và các công việc 

trong hộ gia đình 

[ ] Khai khoáng 

[ ] Xây dựng 

[ ] Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

nước thải, rác thải 

[ ] Dịch vụ lưu trú và ăn uống 

[ ] Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 

[ ] Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ 

[ ] Giáo dục và đào tạo 

[ ] Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

[ ] Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, 

QLNN, ANQP, BĐXH bắt buộc 

[ ] Hoạt động, dịch vụ khác 

[ ] Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc 

tế 
 

Mặt hàng/sản phẩm dịch vụ chính*: ................................................................. 

Quy mô 

lao động*: 

[ ] < 10                    [ ] 10-50                     [ ] 51 - 100 

[ ] 101 -200             [ ] 201 -500                [ ] 500-1.000 

[ ] 1.000 - 3.000      [ ] 3.000 - 10.000       [ ] >10.000 

Số lao động tuyển 

dụng 6 tháng tới: 

............... 

2. Đăng ký dịch vụ (tích dấu “X” vào các dịch vụ đăng ký) 

[ ] Tư vấn chính sách, pháp luật lao động 

[ ] Tư vấn tuyển lao động, quản trị và phát triển nguồn nhân lực 

[ ] Tư vấn sử dụng lao động và phát triển việc làm 

[ ] Đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động à bổ sung thông tin tại Mẫu số 03a/PLI 

[ ] Khác (ghi rõ): 
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3. Thời gian đăng ký:…………………………………………………………………… 

4. Thông tin người đại diện doanh nghiệp đăng ký 

Họ và tên*: .......................................... Chức vụ: ...................................... 

Số điện thoại*: ............................................................................................... 

Hình thức liên hệ khác (nếu có): .................................................................... 

        

  

  ....., ngày...tháng...năm... 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Ghi chú: Người đăng ký điền thông tin vào “.......” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội 

dung trả lời. 

(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm ghi. 

  

Mẫu số 03a/PLI 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU/CUNG ỨNG LAO ĐỘNG 
(Dành cho người sử dụng lao động) 

Mã số(1) .................................... 

1. Thông tin tuyển dụng 

Tên công việc*: ..................................................... Số lượng tuyển*: ............ 

Mô tả công việc*: ............................................................................................ 

Mã nghề (2):  

Cấp 1: .................................................. Cấp 2: ............................................... 

Cấp 3: .................................................. Cấp 4: ............................................... 

Chức vụ*: [ ] Nhân viên     [ ] Quản lý     [ ] Lãnh đạo 

                 [ ] Khác (ghi rõ): ........................................................................................... 

Trình độ học vấn*:     [ ] Chưa tốt nghiệp tiểu học         [ ] Tốt nghiệp tiểu học 

                                  [ ] Tốt nghiệp Trung học cơ sở     [ ] Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

Trình độ [ ] Chưa qua đào tạo [ ] CNKT không bằng Chuyên ngành đào tạo:  
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CMKT*: [ ] Sơ cấp 

[ ] Cao đẳng 

[ ] Thạc sĩ 

[ ] Trung cấp 

[ ] Đại học 

[ ] Tiến sĩ 

........................... 

........................... 

........................... 

Trình độ 

khác 

1: .............................................................................................. 

2: .............................................................................................. 

Trình độ kỹ năng nghề:                                                             Bậc:  

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Ngoại ngữ 1: ...................................... Chứng chỉ ................. 

Khả năng sử dụng:     [ ] Tốt     [ ] Khá     [ ] Trung bình 

Ngoại ngữ 2: ...................................... Chứng chỉ ................. 

Khả năng sử dụng:     [ ] Tốt     [ ] Khá     [ ] Trung bình 

Trình 

độ tin 

học 

[ ] Tin học văn phòng ........................................................... 

Khả năng sử dụng:     [ ] Tốt     [ ] Khá     [ ] Trung bình 

[ ] Khác: ............................................................................. 

Khả năng sử dụng:     [ ] Tốt     [ ] Khá     [ ] Trung bình 

Kỹ 

năng 

mềm 

[ ] Giao tiếp                     [ ] Thuyết trình                  [ ] Quản lý thời gian 

[ ] Quản lý nhân sự         [ ] Tổng hợp, báo cáo       [ ] Thích ứng 

[ ] Làm việc nhóm           [ ] Làm việc độc lập           [ ] Chịu được áp lực công việc 

[ ] Theo dõi giám sát       [ ] Tư duy phản biện 

[ ] Kỹ năng mềm khác: ....................................................... 

Yêu cầu kinh nghiệm: 

[ ] Không yêu cầu    [ ] Dưới 1 năm    [ ] Từ 1 đến 2 năm    [ ] Từ 2 đến 5 năm    [ ] Trên 5 

năm 

Nơi làm việc dự kiến: Tỉnh ................. Quận/huyện/KCN…………………………………. 

Loại hợp đồng LĐ: [ ] Không xác định thời hạn               [ ] Xác định thời hạn dưới 12 tháng 

                               [ ] Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng 

Yêu cầu thêm: [ ] Làm ca;     [ ] Đi công tác;     [ ] Đi biệt phái 

Hình thức làm việc*: [ ] Toàn thời gian;     [ ] Bán thời gian 

Mục đích làm việc: [ ] Làm việc lâu dài;     [ ] Làm việc tạm thời;     [ ] Làm thêm 

Mức lương*: - Lương tháng (VN đồng): 

[ ] <5 triệu;     [ ] 5 -10 triệu;     [ ] 10 - 20 triệu;     [ ] 20 - 50 triệu;     [ ] >50 triệu 
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- [ ] Lương ngày ………/ngày 

- [ ] Lương giờ ………/giờ 

- [ ] Thỏa thuận khi phỏng vấn 

- [ ] Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm 

Chế độ 

phúc 

lợi* 

Hỗ trợ ăn: [ ] 1 bữa;     [ ] 2 bữa;     [ ] 3 bữa;     [ ] Bằng tiền: ..........; [ ] Không hỗ 

trợ 

[ ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN;     [ ] BH nhân thọ;     [ ] Trợ cấp thôi việc;     [ ] 

Nhà trẻ 

[ ] Xe đưa đón;     [ ] Hỗ trợ đi lại;     [ ] Ký túc xá;     [ ] Hỗ trợ nhà ở;     [ ] Đào tạo 

[ ] Lối đi/thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật [ ] Cơ hội thăng tiến 

[ ] Khác 

.................................................................................................... 

Điều 

kiện 

làm 

việc* 

Nơi làm việc [ ] Trong nhà;   [ ] Ngoài trời;   [ ] Hỗn hợp 

Trọng lượng nâng [ ] Dưới 5 kg   [ ] 5 - 20 kg   [ ] Trên 20 kg 

Đứng hoặc đi lại 
[ ] Hầu như không có;   [ ] Mức trung bình;   [ ] Cần đứng/đi lại 

nhiều 

Nghe nói [ ] Không cần thiết;   [ ] Nghe nói cơ bản;   [ ] Quan trọng 

Thị lực [ ] Mức bình thường;   [ ] Nhìn được vật/chi tiết nhỏ; 

Thao tác bằng tay 
[ ] Lắp ráp đồ vật lớn;   [ ] Lắp ráp đồ vật nhỏ;   [ ] Lắp ráp đồ 

vật rất nhỏ 

Dùng 2 tay 
[ ] Cần 2 tay;   [ ] Đôi khi cần 2 tay;   [ ] Chỉ cần 1 tay;   [ ] 

Trái;   [ ] Phải 

Đối tượng ưu tiên: [ ] Người khuyết tật; [ ] Bộ đội xuất ngũ; [ ] Người thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo 

[ ] Người dân tộc thiểu số; [ ] Khác (ghi rõ:.................... 

Hình thức tuyển dụng*: [ ] Trực tiếp;      [ ] Qua điện thoại;     [ ] Phỏng vấn online;     [ ] 

Nộp CV 

Thời hạn tuyển dụng*: ngày    tháng    năm 

Mong muốn của doanh nghiệp đối với TTDVVL: [ ] Tư vấn;   [ ] GT việc làm;   [ ] Cung 

ứng LĐ 

2. Thông tin người liên hệ tuyển dụng 
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Họ và tên*: 

…………………………………… 

Chức vụ*: 

…………………………………… 

Số điện thoại*: ……………………………… 

Nhận SMS thông báo ứng tuyển 

[ ] Có                         [ ] Không 

Email*: 

………………………………………… 

Nhận email thông báo ứng tuyển 

[ ] Có                          [ ] Không 

Hình thức liên hệ khác (nếu có): ..................................................................... 

                  

  

  ...., ngày...tháng...năm... 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

Ghi chú: Người đại diện điền thông tin vào “......” và tích “X” vào [ ] tương ứng với nội 

dung trả lời. 

(1) Mã số do trung tâm dịch vụ việc làm đánh số trùng với mã số của người đại diện đăng 

ký ở Mẫu số 03/PLL 

(2) Mã nghề do trung tâm dịch vụ việc làm ghi, mã hóa. 

  

Mẫu số 04/PLI 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM... 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

STT 

Thông tin 

người lao 

động 

Thông tin 

người sử dụng 

lao động 

Tình trạng việc làm 
Ghi 

chú 

Mã 

số 

Họ và 

tên 

Mã 

số 

Tên doanh 

nghiệp 

Vị trí 

việc 

làm 

Mã 

nghề 

Mức 

lương 

Ngày 

bắt đầu 

làm 

việc 

Thời 

hạn 

HĐLĐ 

Ngày kết 

thúc làm 

việc thực tế 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                       

2                       

3                       

4                       
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5                       

.....                       

Ghi chú: 

- Cột 2: Ghi theo mã số đã đặt cho người lao động tại Mẫu số 01/PLI. 

- Cột 4: Ghi theo mã số đã đặt cho người sử dụng lao động tại Mẫu số 03/PLL 

- Cột 7: Ghi theo mã nghề cấp 4 tại Mẫu số 03a/PLL 

- Cột 10: Thời hạn hợp đồng: Đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (ghi 

KXĐ), đối với Hợp đồng lao động xác định thời hạn (ghi thời gian của Hợp đồng), đối với 

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 

tháng (ghi MV). 

- Cột 9,11: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm người lao động bắt đầu làm việc hoặc kết thúc làm 

việc thực tế. 

  

Mẫu số 05/PLI 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ  

VIỆC LÀM ... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

(06 tháng đầu năm................./Năm) 

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Trụ sở, chi nhánh, văn phòng của Trung tâm (nêu rõ địa chỉ của trụ sở chính, từng chi 

nhánh, văn phòng của Trung tâm) 

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

STT Chỉ tiêu 
Số lượng 

(Người) 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật 

cao nhất (Người) 

Đại học 

trở lên 
Cao đẳng Khác 

1 2 3 4 5 6 

1 Lãnh đạo Trung tâm         
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2 
Tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng và 

tuyển lao động 
        

3 
Thu thập, phân tích và cung ứng thông 

tin thị trường lao động 
        

4 Bảo hiểm thất nghiệp (nếu có)         

5 Khác         

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

sáu tháng 

(hoặc cả 

năm) 

Thực hiện 

trong kỳ 

trước 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

1 Tổ chức phiên giao dịch việc làm         

1.1 Số phiên đã thực hiện Phiên       

1.2 
Số doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch 

việc làm 

Doanh 

nghiệp 
      

1.3 
Số người lao động được tư vấn tại phiên 

giao dịch việc làm 
Người       

1.4 
Số người lao động được phỏng vấn tại 

phiên giao dịch việc làm 
Người       

1.5 

Số người lao động nhận được việc làm 

sau khi phỏng vấn tại phiên giao dịch 

việc làm 

Người       

2 Hoạt động tư vấn         

2.1 Số người lao động được tư vấn Người       

a Số người lao động được tư vấn việc làm Người       

b 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề trở 

lên 
Người       

2.2 Số người sử dụng lao động được tư vấn Người       

3 
Hoạt động giới thiệu việc làm, cung 

ứng và tuyển lao động 
        

3.1 Số người đăng ký tìm việc làm Người       
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a 
Số người đăng ký tìm việc làm có trình 

độ từ sơ cấp nghề trở lên 
Người       

b 
Số người đăng ký tìm việc làm được giới 

thiệu việc làm 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ cấp 

nghề trở lên 
Người       

c 
Số người được tuyển dụng do Trung tâm 

giới thiệu 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ cấp 

nghề trở lên 
Người       

3.2 
Số lao động do người sử dụng lao động 

đề nghị cung ứng/tuyển lao động 
Người       

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề trở 

lên 
Người       

b 
Số lao động đã cung ứng/tuyển theo đề 

nghị của người sử dụng lao động 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ cấp 

nghề trở lên 
Người       

c 
Số lao động cung ứng/tuyển được người 

sử dụng lao động tuyển dụng 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ cấp 

nghề trở lên 
Người       

4 Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu có)         

4.1 
Số người được Trung tâm đào tạo, nâng 

cao kỹ năng 
Người       

a 

Số người tham gia các khóa đào tạo kỹ 

năng (kỹ năng xin việc, phỏng vấn, làm 

việc nhóm,...) 

Người       

b 
Số người tham gia các khóa đào tạo nghề 

nghiệp 
Người       

4.2 
Số người được Trung tâm đào tạo tìm 

được việc làm qua Trung tâm 
Người       

5 Thực hiện chính sách bảo hiểm thất         
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nghiệp (nếu có)1 

5.1 
Số người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
Người       

5.2 
Số người có quyết định hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 
Người       

5.3 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm Người       

- 
Trong đó, số người được giới thiệu việc 

làm 
Người       

5.4 Số người được hỗ trợ đào tạo nghề Người       

6. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động 

Ghi cụ thể kết quả thông tin thu thập được trong kỳ (số lượng người tìm việc, số lượng việc 

làm trống, liệt kê các sản phẩm phân tích dự báo đã thực hiện trong kỳ,...) 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có) 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Những mặt được. 

2. Những hạn chế và nguyên nhân. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có) 

  

  ....., ngày...tháng...năm... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Báo cáo sáu tháng đầu năm Trung tâm Dịch vụ việc làm không báo cáo mục I. 

____________________ 

1. Chỉ trung tâm dịch vụ việc làm có nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định này 

thực hiện báo cáo nội dung này 

  

PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

TT Tên mẫu 

Mẫu số 01/PLII Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Mẫu số 02/PLII Đơn đề nghị cấp (gia hạn, cấp lại) giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Mẫu số 03/PLII Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm 
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Mẫu số 04/PLII Lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Mẫu số 05/PLII Đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Mẫu số 06/PLII Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Mẫu số 07/PLII Văn bản đồng ý rút tiền ký quỹ 

Mẫu số 08/PLII 

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp/chi nhánh hoạt động dịch 

vụ việc làm (dành cho doanh nghiệp/chi nhánh hoạt động dịch vụ việc 

làm) 

Mẫu số 09/PLII 
Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm sáu tháng đầu năm hoặc cả 

năm (dành cho cơ quan chủ quản trực tiếp Trung tâm dịch vụ việc làm) 

  

Mẫu số 01/PLII 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

CÓ THẨM QUYỀN(1) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

  

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Mã số giấy phép:...(2)../20..(3)... 

Cấp lần đầu: ngày... tháng... năm...(4) 

Thay đổi lần thứ: ………, ngày.... tháng... năm... 

(...............(5).............) 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:..(6) .......................................................................... 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..(7) ............................................... 

2. Mã số doanh nghiệp: ...(8) ............................................................................................. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................... 

Điện thoại: ..................... Email: .......................... Website ................................................. 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc 

làm 

Họ và tên: ......................... Giới tính: ..................... Sinh ngày: .......................................... 

Chức danh: .................................................(9) .................................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................. 

Ngày cấp: .................................................Nơi cấp: ........................................................... 
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5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép 

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là.... tháng(10)./. 

  

Nơi nhận: 

- .....; 

- ..... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

(2) Số thứ tự giấy phép. 

(3) Năm ban hành. 

(4) Ngày, tháng, năm của giấy phép được cấp lần đầu, trường hợp giấy phép đã được cấp 

theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ thì viết ngày, tháng, năm của giấy phép đã được cấp. 

(5) Ghi: gia hạn hoặc cấp lại. 

(6) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(7) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

(8) Mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(9) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ 

việc làm. 

(10) Trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mà thời hạn cấp lại có ngày 

lẻ không trọn tháng thì ghi rõ số tháng, số ngày. 

  

Mẫu số 02/PLII 

TÊN DOANH NGHIỆP(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……..., ngày … tháng … năm ...… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

...(2)... giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Kính gửi: .........(3)................................................. 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: 

.................................................(1)............................. 

2. Mã số doanh nghiệp: .................................................(4)......................................................... 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

............................................................................................................... 

Điện thoại: .................Email: ...............................Website 

........................................................ 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

Họ và tên: ........................ Giới tính ..................Sinh ngày: 

...................................................... 

Chức danh: .................................................(5)........................................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................. 

Ngày cấp: ....................................................... Nơi cấp: ........................................................... 

5. Mã số giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:....(6)....ngày cấp:....(7) .... Nội dung đề 

nghị:...(2)...giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đối với ...............(1).................. (8) 

........................  

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về hoạt động dịch vụ việc làm. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

.................................................................................................... 

  

Nơi nhận: 

- ....; 

- .... 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP(9) 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại giấy phép. 

(2) Ghi; cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo, đề nghị của doanh nghiệp. 

(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ 

việc làm. 

(6) Mã số giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp (nếu có). 

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có). 

(8) Ghi lý do quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy 

phép. 

(9) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

  

Mẫu số 03/PLII 

TÊN NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ........ ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

  

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ 

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Căn cứ Nghị định số .../..../NĐ-CP ngày....tháng ... năm....của Chính phủ quy định chi tiết 

khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm. 

Ngân hàng: ......................................................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

Điện thoại liên hệ: ............................................................................................................... 

CHỨNG NHẬN 

Tên doanh nghiệp: .............................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................... 

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm như sau:..................................................... 

Số tiền ký quỹ: ..................................................................................................................... 

Số tiền bằng chữ: ................................................................................................................ 

Số tài khoản ký quỹ: ............................................................................................................ 

Tại ngân hàng: ..................................................................................................................... 

Ngày ký quỹ: ........................................................................................................................ 

Số hợp đồng ký quỹ: ...................................... ngày ............................................................ 

Được hưởng lãi suất: .......................................................................................................... 

  

  ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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Mẫu số 04/PLII 

LÝ LỊCH TỰ THUẬT 

  

  

  

  

  

  

  

    

Ảnh chân dung 4 x 6   

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ........................................ Giới tính: .............................................................. 

2. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .................... Số giấy chứng thực cá nhân: ............... 

Ngày cấp: .................................................... Nơi cấp: ........................................................ 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................... 

4. Tình trạng hôn nhân: ....................................................................................................... 

5. Quốc tịch gốc: ................................................................................................................. 

6. Quốc tịch hiện tại: ........................................................................................................... 

7. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn: .......................................................................... 

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ............................................................................. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN 

9. Làm việc ở nước ngoài: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

10. Làm việc ở Việt Nam: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP 

11. Vi phạm pháp luật Việt Nam (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

12. Vi phạm pháp luật nước ngoài (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý) 
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. 

  

  ....., ngày... tháng.... năm.... 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 05/PLII 

TÊN DOANH NGHIỆP(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……..., ngày … tháng … năm ...… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

Kính gửi: .......... (2) .......... 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ...................... (1) ................................................. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................... 

Điện thoại: .....................................; E-mail: ..............................................; Website: .......... 

3. Mã số doanh nghiệp: ..............................................(3) ...................................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  

Họ và tên: ............................. Giới tính: ...................... Sinh ngày:....................................... 

Chức danh: ..............................................(4)......................................................................... 

5. Mã số giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm: .................................................................. 

Ngày cấp: .............................................. thời hạn: .............................................................. 

Đề nghị ………………..(2)………………… thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

đối với ............................ (1) .............. 

Lý do thu hồi: ...................................................................................................................... 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về dịch vụ việc làm. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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Nơi nhận: 

- ....; 

- .... 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP(9) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(2) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính. 

(3) Mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(4) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

  

Mẫu số 06/PLII 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

CÓ THẨM QUYỀN(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ..../QĐ-(2) ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm 

CHỨC VỤ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số .../…/NĐ-CP ngày... tháng... năm…… của Chính phủ quy định chi tiết 

khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm; 

Theo đề nghị của ...(3)…(4)...tại...(5)... về việc đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ 

việc làm; 

Theo đề nghị của ....(6) ...... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm: 

- Mã số giấy phép: ………………… 

- Cấp lần đầu ngày....tháng…. năm...., thay đổi lần thứ……, ngày .... tháng....năm…… cấp 

cho ...(4)..., địa chỉ trụ sở chính tại:………, mã số doanh nghiệp …… 

Lý do thu hồi: .................................................................................................................... 

Điều 2. ...(4)...thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số ..../..../NĐ-CP ngày 

... tháng ... năm ... của Chính phủ. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện…(7)... 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày....tháng…… năm……/. 

  



 

392 

 

Nơi nhận: 

- ....; 

- .... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền soạn thảo văn bản. 

(3) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

(4) Tên doanh nghiệp đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. 

(5) Số hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh nghiệp. 

(6) Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực dịch vụ việc làm theo phân công của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

(7) Ghi cụ thể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện 

Quyết định. 

  

Mẫu số 07/PLII 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ (1) 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: .../(2) 

V/v thông báo đồng ý về việc rút 

tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc 

làm 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

  

  

Kính gửi: ...................(3) .......................... 

...................(4) .......................... 

Căn cứ Nghị định số..../……/NĐ-CP ngày… tháng...năm... của Chính phủ quy định chi tiết 

khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm; 

Xét đề nghị của ...(3)... đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm và hồ sơ kèm theo, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ...(1)... có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm của.....(3)..., địa chỉ doanh 

nghiệp ..........., mã số doanh nghiệp: ......., mã số giấy phép (nếu có): ............... để thực hiện 

...........(5)............ 

2. ...(3)..., Ngân hàng...(4) ....có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về ký quỹ của doanh 

nghiệp dịch vụ việc làm./. 
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Nơi nhận: 

- ....; 

- .... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn. 

(3) Tên doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đề nghị rút tiền ký quỹ (trong trường hợp 

doanh nghiệp có thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính thì ghi tên doanh nghiệp hiện tại và tên 

doanh nghiệp cũ theo giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã cấp trong ngoặc đơn, ví dụ: 

Công ty cổ phần A (Công ty cổ phần B)). 

(4) Tên ngân hàng nhận ký quỹ. 

(5) Ghi lý do rút tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này. 

  

Mẫu số 08/PLII 

TÊN DOANH NGHIỆP/  

CHI NHÁNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ...... (1) ......... 

...(2)... Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 6 tháng đầu năm ... (hoặc năm ...) như 

sau: 

Loại hình chủ sở hữu:(3) 

□ Doanh nghiệp nhà nước 

□ Doanh nghiệp tư nhân 

□ Doanh nghiệp FDI 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

trong kỳ trước 

Thực hiện 

trong kỳ báo 

cáo 

1 Số người lao động được tư vấn Người     

a Số người được tư vấn về việc làm Người     

b Số người được tư vấn có trình độ từ sơ Người     
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cấp nghề trở lên 

2 Số người sử dụng lao động được tư vấn Người     

3 Số người đăng ký tìm việc làm Người     

a 
Số người đăng ký tìm việc làm có trình 

độ từ sơ cấp nghề trở lên 
Người     

b Số người được giới thiệu việc làm Người     

- 
Trong đó: Số người được giới thiệu việc 

làm có trình độ từ sơ cấp nghề trở lên 
Người     

c 
Số người được tuyển dụng do doanh 

nghiệp/chi nhánh giới thiệu 
Người     

- 
Trong đó: Số người được tuyển dụng có 

trình độ từ sơ cấp nghề trở lên 
Người     

4 
Số lao động do người sử dụng lao động 

đề nghị cung ứng/tuyển lao động 
Người     

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề trở 

lên 
Người     

b 
Số lao động đã cung ứng/tuyển theo đề 

nghị của người sử dụng lao động 
Người     

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ cấp 

nghề trở lên 
Người     

c 
Số lao động cung ứng/tuyển được người 

sử dụng lao động tuyển dụng, trong đó: 
Người     

- 
Số người có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật (từ sơ cấp nghề trở lên) 
Người     

- 
Số người được ký hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn 
Người     

  

  ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP/CHI 

NHÁNH(4) 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 



 

395 

 

(2) Tên doanh nghiệp/chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm. 

(3) Đánh dấu (X) vào ô tương ứng với loại hình chủ sở hữu của doanh nghiệp/chi nhánh 

thực hiện báo cáo. 

(4) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/chi nhánh. 

  

Mẫu số 09/PLII 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

(06 tháng đầu năm ............./Năm) 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Tổng số Trung tâm dịch vụ việc làm đang hoạt động tại thời điểm báo cáo là ……… trung 

tâm. So với kỳ liền kề trước đó, số lượng Trung tâm dịch vụ việc làm có biến động như sau: 

- Tăng: ………trung tâm (nếu có ghi cụ thể tên trung tâm, địa chỉ); 

- Giảm: ………trung tâm (nếu có ghi cụ thể tên trung tâm, địa chỉ); 

- Tổ chức lại ………trung tâm (nếu có ghi cụ thể tên trung tâm, địa chỉ). 

2. Doanh nghiệp dịch vụ việc làm 

- Số doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ việc làm tại thời điểm báo cáo là: ……… doanh 

nghiệp, số chi nhánh đang hoạt động dịch vụ việc làm tại thời điểm báo cáo là ………chi 

nhánh. 

- Kết quả cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép trong kỳ báo cáo như sau: 

+ Số doanh nghiệp được cấp giấy phép ..................................................... 

+ Số doanh nghiệp được gia hạn giấy phép. .............................................. 

+ Số doanh nghiệp được cấp lại giấy phép ................................................ 

+ Số doanh nghiệp thu hồi giấy phép .......................................................... 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

sáu tháng 

(hoặc cả 

năm) 

Thực hiện 

trong kỳ 

trước 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

1 Tổ chức phiên giao dịch việc làm         
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1.1 Số phiên đã thực hiện Phiên       

1.2 
Số doanh nghiệp tham gia phiên 

giao dịch việc làm 

Doanh 

nghiệp 
      

1.3 
Số người lao động được tư vấn tại 

phiên 
Người       

1.4 
Số người lao động được phỏng vấn 

tại phiên 
Người       

1.5 
Số người lao động nhận được việc 

làm sau khi phỏng vấn tại phiên 
Người       

2 Hoạt động tư vấn         

2.1 Số người lao động được tư vấn Người       

a 
Số người lao động được tư vấn việc 

làm 
Người       

b 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

2.2 
Số người sử dụng lao động được tư 

vấn 
Người       

3 
Hoạt động giới thiệu việc làm, 

cung ứng và tuyển lao động 
        

3.1 Số người đăng ký tìm việc làm Người       

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

b Số người được giới thiệu việc làm Người       

- 

Trong đó: Số người có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật (từ sơ cấp 

nghề trở lên) 

Người       

c 
Số người được tuyển dụng do Trung 

tâm giới thiệu 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

3.2 Số lao động do người sử dụng lao 

động đề nghị cung ứng/tuyển lao 
Người       
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động, trong đó: 

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

b 
Số lao động đã cung ứng/tuyển theo 

đề nghị của người sử dụng lao động 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

c 
Số lao động cung ứng/tuyển được 

người sử dụng lao động tuyển dụng 
Người       

  
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

4 
Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu 

có) 
        

4.1 
Số người được Trung tâm đào tạo, 

nâng cao kỹ năng 
Người       

a 

Số người tham gia các khóa đào tạo 

kỹ năng (kỹ năng xin việc, phỏng 

vấn, làm việc nhóm,...) 

Người       

b 
Số người tham gia các khóa đào tạo 

nghề nghiệp 
Người       

4.2 
Số người được Trung tâm đào tạo 

tìm được việc làm qua Trung tâm 
Người       

5 
Thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp (nếu có) 
        

5.1 
Số người lao động đã nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
Người       

5.2 
Số người có quyết định hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Người       

5.3 
Số người được tư vấn, giới thiệu 

việc làm 
Người       

- 
Trong đó, số người được giới thiệu 

việc làm 
Người       

5.4 Số người được hỗ trợ học nghề Người       



 

398 

 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

sáu tháng 

(hoặc cả 

năm) 

Thực hiện 

trong kỳ 

trước 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

1 Hoạt động tư vấn         

1.1 Số người lao động được tư vấn Người       

a 
Số người lao động được tư vấn việc 

làm 
Người       

b 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

1.2 
Số người sử dụng lao động được tư 

vấn 
Người       

2 
Hoạt động giới thiệu việc làm, cung 

ứng và tuyển lao động 
        

2.1 Số người đăng ký tìm việc làm Người       

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

b Số người được giới thiệu việc làm Người       

- 
Trong đó: số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

c 
Số người được tuyển dụng do doanh 

nghiệp/chi nhánh giới thiệu 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

2.2 
Số lao động do người sử dụng lao 

động đề nghị cung ứng/tuyển lao động 
Người       

a 
Số người có trình độ chuyên môn từ 

sơ cấp nghề trở lên 
Người       

b 
Số lao động đã cung ứng/tuyển theo 

đề nghị của người sử dụng lao động 
Người       



 

399 

 

- 
Trong đó: số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

c 
Số lao động cung ứng/tuyển được 

người sử dụng lao động tuyển dụng 
Người       

  
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

  

  ..., ngày ... tháng... năm ... 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chỉ cần báo cáo nội dung tại mục 

1 phần I và các mục 1, 2, 3, 4 phần II. 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 61/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 

  

NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 

THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về 

bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3: 

“2. Gặp khó khăn thuộc các trường hợp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Luật Việc 

làm dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên 

đối với người sử dụng lao động có sử dụng dưới 200 lao động; từ 50 lao động trở lên đối với 

người sử dụng lao động có sử dụng từ 200 đến 1000 lao động; từ 100 lao động trở lên đối 

với người sử dụng lao động có sử dụng trên 1000 lao động, không kể lao động giao kết hợp 

đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 tháng. 

Những trường hợp được coi là bất khả kháng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Luật 

Việc làm, bao gồm: 

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn 

bộ cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại; 

- Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa 

điểm sản xuất kinh doanh.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8: 
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“3. Phương thức chuyển kinh phí chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp: 

Căn cứ dự toán chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam có trách nhiệm chuyển đủ và kịp thời chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp 

cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã 

hội Bộ Công an. Phương thức chuyển kinh phí thực hiện theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Riêng đối 

với chi ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-

CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10: 

“2. Việc lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm 

thất nghiệp thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 12: 

“2. Người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 

49 Luật Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội; 

b) Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng liền kề trước tháng chấm dứt 

hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên 

sổ bảo hiểm xã hội; 

c) Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, 

thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và 

được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội; 

d) Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không hưởng 

lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội 

xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội; 

đ) Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn 

vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội. 
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3. Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao 

động và người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Trường hợp người lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau khi chấm dứt 

hưởng trợ cấp thất nghiệp mới được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian 

đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian này được xác định là thời gian đóng nhưng chưa 

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm.” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14: 

“3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu 

việc làm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 54 Luật 

Việc làm.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16: 

“2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc: 

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo 

hợp đồng lao động; 

b) Quyết định thôi việc; 

c) Quyết định sa thải; 

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; 

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người 

lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối 

với người lao động; 

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã 

giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh 

được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý 

hợp tác xã; 

h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng 

lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được 

người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo 

pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính 

quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung 

đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được 

người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo 

pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. 

i) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa 

vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp 

đồng đó.” 

7. Bổ sung khoản 4 Điều 17: 

“4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải 

trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 

trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 

nghiệp.” 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18: 

“3. Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ 

cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông 

báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có 

nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao 

động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết 

định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc 

làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp 

cho người lao động; 01 bản đến người lao động.” 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21: 

“b) Có việc làm 

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
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- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất 

định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm 

là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật; 

- Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng 

giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác 

định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ 

nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm; 

- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ 

kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao 

động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày 

người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh 

nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh; 

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người 

lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao 

động. 

d) Hưởng lương hưu hằng tháng 

Ngày mà người lao động được xác định hưởng lương hưu là ngày đầu tiên tính hưởng lương 

hưu được ghi trong văn bản của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc hưởng lương hưu hằng 

tháng của người lao động. 

đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng 

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường 

hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng: 

- Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, 

nghề, trình độ được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong 

phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động; 

- Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc 

làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng 

không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo 

tuyển lao động của người sử dụng lao động. 

e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo 

hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định 

Ngày mà người lao động được xác định bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày kết 

thúc của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của tháng thứ 3 liên tục mà người lao động 

không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm. 

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên 
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Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên là ngày 

nhập học được ghi trong giấy báo nhập học. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm 

dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, 

người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất 

nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện. 

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại 

các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương 

ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm 

căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp 

theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao 

động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này 

nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian 

đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất 

nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải 

quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất 

nghiệp (nếu có).” 

10. Bổ sung khoản 7a, khoản 7b sau khoản 7 Điều 22: 

“7a. Trường hợp người lao động đã nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng 

chưa nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến và không có nhu cầu chuyển nơi 

hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa thì người lao động phải nộp lại giấy giới thiệu chuyển nơi 

hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận lại giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, 

trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để tiếp tục 

thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. 

7b. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động trong thời gian chuyển nơi 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội.” 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 23: 

“Điều 23. Hưởng bảo hiểm y tế 

1. Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho người lao động. 

2. Người lao động bị chấm dứt hưởng bảo hiểm y tế khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 24: 
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“Điều 24. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng 

trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa 

phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học 

nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà 

có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm 

đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định về việc hưởng trợ 

cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc trường hợp theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bao gồm: 

a) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

b) Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của 

một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này; 

d) Sổ bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không 

đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề 

theo quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc 

người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.” 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 25: 

“Điều 25. Giải quyết hỗ trợ học nghề 

1. Người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu 

học nghề được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp được 

thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp). Phương 

thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp. 

2. Người lao động có nhu cầu học nghề thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

cho trung tâm dịch vụ việc làm 

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 24 đã được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định này nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang giải 

quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
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b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24 đã được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định này nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi 

người lao động có nhu cầu học nghề. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao 

cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung 

tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xác định cụ thể nghề, thời gian hỗ trợ học nghề, thời 

điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. 

Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động là thời điểm sau khi ban hành quyết định về 

việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày ban hành quyết định về việc hỗ 

trợ học nghề đối với trường hợp không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và không 

quá 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc 

hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp 

người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề 

nghiệp thực hiện thì người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này nếu thời 

điểm bắt đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề 

không quá 01 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của 

khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề. 

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 

này được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để 

thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp; 01 bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để 

thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động; 01 bản đến người lao động. 

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa 

đào tạo nghề hoặc đang tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề. 

5. Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không 

đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận 

quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận 

thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ 

việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc 

hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị 

định này. Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề được trung tâm dịch vụ việc 

làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực hiện chi trả tiền hỗ trợ 

học nghề cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp; 01 bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để không 

thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; 01 bản đến người lao động. 
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6. Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định về việc 

hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và hằng tháng có trách 

nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề.” 

14. Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 34: 

“3a. Thông tin kịp thời cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động 

không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không đến 

thông báo về việc tìm kiếm việc làm và người lao động thuộc trường hợp bị chấm dứt 

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trước khi trình Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm 

dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.” 

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 và bổ sung khoản 6a sau khoản 6 Điều 36: 

“6. Dừng chi trả các khoản trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động khi có quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền. 

6a. Thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do chi trả không 

đúng theo quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc chi trả không đúng thời 

hạn quy định hoặc thu bảo hiểm thất nghiệp không đúng dẫn đến việc giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định.” 

16. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 38: 

“2a. Thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng 

các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành và chuyển quyết định hủy 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp không đúng thời hạn quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện thu hồi tiền 

hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định trong trường hợp nguyên nhân dẫn đến 

thu hồi không phải do cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.” 

Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 10; bãi bỏ khoản 4 Điều 18; khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 

22 và khoản 11 Điều 30. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

2. Đối với người sử dụng lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động thì thực hiện theo quy 

định tại Nghị định này. 
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3. Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì thực hiện theo 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ứng dụng, hiện đại 

hóa công nghệ thông tin để đảm bảo chia sẻ dữ liệu và thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt 

động thu, chi, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 Phiếu hẹn trả kết quả 

Mẫu số 02 Quyết định về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 
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Mẫu số 03 Đề nghị hỗ trợ học nghề 

Mẫu số 04 Quyết định về việc hỗ trợ học nghề 

Mẫu số 05 Quyết định về việc hủy Quyết định hỗ trợ học nghề 
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Mẫu số 01 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

TỈNH/THÀNH 

PHỐ…… 

TRUNG TÂM 

DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM 

---------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc 

------------------------------ 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

TỈNH/THÀNH 

PHỐ…… 

TRUNG TÂM 

DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM 

---------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc 

-----------------------------

- 

Số:………… ……., 

ngày……tháng……năm

…. 

Số:………… ……., 

ngày……tháng……năm

… 

  

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

(bản lưu) 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

……………………………….. đã nhận hồ sơ 

đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ học nghề của: 

Ông/bà…………………………………….. 

Sinh ngày ……/…../………….. 

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 

………………………………………… 

Ngày cấp: ……../……../……….. Nơi cấp: 

…………………………………… 

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị 

hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là 

ngày …,…,.../………/………… 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số 

điện thoại ……………./. 

  

Người nộp hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
Người tiếp nhận hồ 

sơ 

  

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

  

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

……………………………….. đã nhận hồ sơ 

đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ học nghề của: 

Ông/bà…………………………………….. 

Sinh ngày ……/…../………….. 

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 

………………………………………… 

Ngày cấp: ……../……../……….. Nơi cấp: 

…………………………………… 

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị 

hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là 

ngày …,…,.../………/………… 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số 

điện thoại ……………./. 

  

  Người tiếp nhận hồ 

sơ 
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(Ký và ghi rõ họ tên) 

_________________________ 

Xác nhận của người lao động: 

- Ngày …/…./…… tôi đã nhận quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học 

nghề kèm theo sổ bảo hiểm xã hội (Đối với 

trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp 

hoặc hỗ trợ học nghề). 

- Ngày …/…./…. tôi đã nhận đầy đủ hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tôi không có 

nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (Đối với 

trường hợp không có nhu cầu hưởng trợ cấp 

thất nghiệp). 

  Người nhận kết quả 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  
 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Ghi chú: 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, nếu ông/bà tìm được việc làm hoặc 

không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp 

thì phải thông báo ngay cho Trung tâm. 

2. Trong 03 ngày làm việc ghi trên phiếu hẹn 

trả kết quả nếu ông/bà không đến nhận quyết 

định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết 

định về việc hỗ trợ học nghề và không thông 

báo cho Trung tâm về lý do không thể đến 

nhận quyết định thì Trung tâm sẽ trình Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành Quyết định về việc hủy quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết định về việc 

hủy quyết định hỗ trợ học nghề của ông/bà. 

3. Khi đến nhận quyết định ông/bà mang theo 

những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân 

dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, phiếu 

hẹn trả kết quả. 
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Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP...  

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …….. ………., ngày ….. tháng …. năm ……. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ 

…………… 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ…………………………………. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); 

Căn cứ Quyết định số ……………… ngày ....tháng....năm… của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………… 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy Quyết định số…………..ngày…….tháng....năm………của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội……………..về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 

ông/bà ………………… vì trong 03 ngày làm việc ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, ông/bà 

không đến nhận Quyết định nêu trên và cũng không thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc 

làm về lý do không thể đến nhận Quyết định. 

Điều 2. Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà tại Quyết định số ………….. 

nêu trên sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp 

thất nghiệp tiếp theo khi ông/bà đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…………….; Giám đốc Trung tâm Dịch 

vụ việc làm………… và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT,.... 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------- 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………… 

Tên tôi là: …………………………………………………….Sinh ngày 

……/……/…………………. 

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ......................... Ngày cấp: …/…./…. 

Nơi cấp: .....................................................................................................................  

Số sổ BHXH ...............................................................................................................  

Nơi thường trú (1): ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay (2): ......................................................................................................  

Số điện thoại để liên hệ (nếu có): .................................................................................  

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số…….ngày …… tháng…..năm……. của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………….; thời gian hưởng 

trợ cấp thất nghiệp là ………….. tháng (từ ngày……..tháng……..năm……… đến 

ngày……..tháng…….năm………..) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp). 

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng. Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 

thất nghiệp ngày ....tháng...năm..., ngày hẹn trả kết quả được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả 

là ngày.....tháng...năm....theo phiếu hẹn trả kết quả số ngày ....tháng....năm.... (đối với 

trường hợp đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp). 
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Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động 

có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp). 

Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ………………………. với thời gian …….. 

tháng, tại (tên cơ sở đào tạo nghề nghiệp, địa chỉ) …………………………… 

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia 

khóa đào tạo nghề nêu trên./. 

  

  ………, ngày …….tháng …..năm…… 

Người đề nghị 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1),(2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc. 

  

Mẫu số 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP... 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …….. ………., ngày ….. tháng ….. năm…. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ học nghề 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THANH PHỐ 

…………….. 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; 
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Căn cứ Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 

văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); 

Căn cứ …………………… (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); 

Căn cứ Quyết định số …….. ngày …… tháng ….. năm……. của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có); 

Căn cứ Đề nghị hỗ trợ học nghề của ông/bà………………………………………………..; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm………………………………….. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ học nghề (tên nghề)……………………………… đối với: 

Ông/bà ……………………………………………..Sinh ngày 

……./……./…………………….. 

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: .......................................................  

Ngày cấp: ……./……/………. Nơi cấp: .........................................................................  

Số sổ BHXH : .............................................................................................................  

Số tháng được hỗ trợ học nghề: ........................................................................ tháng. 

Mức hỗ trợ học nghề: ……………..đồng/tháng (bằng chữ ............................................ ) 

Tại (tên cơ sở đào tạo nghề nghiệp, địa chỉ): ................................................................  

Khóa đào tạo nghề tổ chức từ ngày ………..tháng……năm………….. đến 

ngày……..tháng…..năm……… 

Thời gian người lao động được hỗ trợ học nghề từ ngày ... tháng ... năm……. đến 

ngày……tháng…….năm……… 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…………………………………, Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………, Thủ trưởng (tên cơ sở đào tạo nghề 

nghiệp)…………….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 GIÁM ĐỐC 
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Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,….. 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP... 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …….. ………., ngày ….. tháng ….. năm…. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy Quyết định hỗ trợ học nghề 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ 

…………….. 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ ……………………. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); 

Căn cứ Quyết định số …… ngày …..tháng……năm…….. của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………………… 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy Quyết định về việc hỗ trợ học nghề số ………ngày……tháng…….. năm.... của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với ông/bà ……………. vì trong 03 

ngày làm việc ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, ông/bà không đến nhận Quyết định nêu trên và 

cũng không thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận Quyết 

định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…………; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

việc làm…………….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,.... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 38/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22 

tháng 11 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành 

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở 

nước ngoài; giấy phép, điều kiện và thủ tục cấp, đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiền ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập; điều kiện hoạt động đưa người 

lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản 

và đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông; trách nhiệm của 

các cơ quan có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 6 của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 3. Khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài 

1. Khu vực đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực đang bị nhiễm 

xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm. 
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2. Danh mục công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài theo Phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Chương II 

GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT 

ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Mục 1. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM 

VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 4. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp. 

2. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài in trên giấy 

bìa cứng kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 cm), có hoa văn màu xanh da trời, có hình quốc 

huy in chìm, khung viền màu đen. 

3. Nội dung Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 5. Lệ phí cấp Giấy phép 

1. Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy phép tại thời điểm nhận Giấy phép. 

2. Việc thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về phí và lệ phí. 

Mục 2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 6. Điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định 

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi 

là doanh nghiệp dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp 

danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện sau đây 

về vốn: 

1. Vốn pháp định không thấp hơn 5.000.000.000 đồng (năm tỷ Việt Nam đồng). 

2. Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của 

Luật Đầu tư. 

Điều 7. Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Nội dung của Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với 

quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo Mẫu số 

02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 8. Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 

trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài 

1. Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi 

làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh 

nghiệp dịch vụ (sau đây gọi là bộ máy) bao gồm: 

a) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên; 
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b) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm 

việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động về nước, tài chính; 

c) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng 

nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

2. Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu 

của doanh nghiệp dịch vụ hoặc được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù 

hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu sau: 

a) Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm;  

b) Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, 

có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. 

3. Doanh nghiệp dịch vụ lần đầu được cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài phải thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến 

thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 

ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép. 

Điều 9. Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động 

1. Nhân viên nghiệp vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định này phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

a) Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp 

dịch vụ; 

b) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà 

án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc; 

c) Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 

d) Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao 

động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các 

chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 01 năm làm việc 

trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 9 của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và điểm b khoản 1 

Điều này. 

Điều 10. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ 

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 1.000.000.000 đồng (một tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng 

thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được 

sử dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Mục 3. HỒ SƠ CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 11. Hồ sơ cấp Giấy phép 

Hồ sơ cấp Giấy phép gồm văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này) và các giấy tờ sau: 
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1. 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất. 

2. Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này. 

3. 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ. 

4. 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

5. 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. 

6. Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên 

nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.  

7. 01 bản sao Điều lệ Công ty. 

Điều 12. Hồ sơ đổi Giấy phép 

Hồ sơ đổi Giấy phép gồm văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này) và các giấy tờ sau: 

1. 01 bản chính Giấy phép đã được cấp. 

2. 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất. 

3. 01 bản sao các giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 8 và 

Điều 9 của Luật, trong trường hợp có sự thay đổi, bao gồm: 

a) Trường hợp thay đổi về vốn: Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại 

Điều 13 của Nghị định này; 

b) Trường hợp thay đổi về người lãnh đạo điều hành: Giấy tờ chứng minh điều kiện về 

người lãnh đạo điều hành hoạt động theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này; 

c) Trường hợp thay đổi về tổ chức bộ máy: Báo cáo về tổ chức bộ máy bồi dưỡng kiến thức 

cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất (nếu thay đổi địa điểm Trung tâm bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết); 

d) Trường hợp thay đổi về nhân viên nghiệp vụ: Danh sách nhân viên nghiệp vụ thuộc bộ 

máy được thay đổi; giấy tờ chứng minh những nhân viên mới đáp ứng điều kiện theo quy 

định tại Điều 14 của Nghị định này. 

4. 01 bản chính Giấy xác nhận đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đến hết quý trước 

liền kề. 

Điều 13. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn 

1. Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 01 năm trở 

lên: Báo cáo tài chính năm trước liền kề và báo cáo tài chính từ đầu năm đến cuối quý trước 

thời điểm đề nghị cấp giấy phép đã được kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do 

Bộ Tài chính ban hành. 

2. Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới 01 năm 

kể từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu: Báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán 

theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành trước thời điểm nộp hồ sơ 

không quá 01 tháng hoặc hồ sơ góp vốn thành lập doanh nghiệp bao gồm: 

a) Bản sao các giấy tờ sau: Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập, sổ đăng ký cổ đông, 

giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với công ty cổ phần; biên bản góp vốn của các thành 
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viên, sổ đăng ký thành viên, giấy chứng nhận phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; biên bản góp vốn của thành 

viên hợp danh và thành viên góp vốn đối với công ty hợp danh; 

b) Giấy nộp tiền vào tài khoản của công ty mở tại ngân hàng thương mại - đối với cổ đông 

sáng lập/thành viên sáng lập/chủ sở hữu/thành viên hợp danh/thành viên góp vốn là cá nhân; 

séc hoặc ủy nhiệm chi - chuyển tiền hoặc các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt 

phù hợp khác theo quy định hiện hành - đối với cổ đông sáng lập/thành viên sáng lập/chủ sở 

hữu/thành viên góp vốn là doanh nghiệp; 

c) Xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số dư tài 

khoản tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (trường hợp vốn góp 

bằng tiền) hoặc chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định 

giá tài sản được đưa vào góp vốn còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm tài 

liệu chứng minh về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp (trường hợp vốn góp bằng tài sản). 

Điều 14. Hồ sơ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân 

viên nghiệp vụ 

Hồ sơ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ 

gồm các giấy tờ sau: 

1. 01 bản sao bằng cấp chuyên môn. 

2. 01 bản chính Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật. 

3. 01 bản sao Hợp đồng lao động (nếu có). 

4. 01 bản sao tài liệu thể hiện kinh nghiệm làm việc trước đây đối với người lãnh đạo điều 

hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Nghị định 

này (quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm). 

Chương III 

TIỀN KÝ QUỸ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP 

Điều 15. Tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập 

1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề. 

2. Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 

cao tay nghề thực hiện việc ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng thương mại. 

3. Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp ký kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với nội dung 

quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Ngân hàng nhận ký quỹ xác nhận việc 

doanh nghiệp ký quỹ tại ngân hàng theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

Điều 16. Mức tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập 

Mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề bằng 10% tiền vé máy bay một lượt hạng phổ thông tại thời 
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điểm doanh nghiệp ký quỹ từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo 

số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập 

đã đăng ký. 

Điều 17. Sử dụng, tất toán tài khoản tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động 

thực tập 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền sử dụng tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 

1 Điều 15 của Nghị định này; xác nhận để ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài 

khoản cho doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 

tập nâng cao tay nghề theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền sử dụng tiền ký quỹ theo quy 

định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này; xác nhận để ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ và 

tất toán tài khoản cho doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian từ 90 ngày trở lên. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

có văn bản yêu cầu ngân hàng cho rút tiền ký quỹ hoặc trích tài khoản tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp để sử dụng cho các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ hoặc trích tài khoản tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định. Nếu doanh 

nghiệp không thực hiện, ngân hàng có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có biện pháp xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Chương IV 

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI 

LÃNH THỔ ĐÀI LOAN 

Điều 18. Điều kiện giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại 

lãnh thổ Đài Loan 

Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới 

thiệu với phía Đài Loan, được xem xét giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan 

(Trung Quốc) để đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan, khi đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

1. Có nhân viên nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức cần thiết chuyên trách thị trường Đài Loan 

với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ 

Đài Loan. 

2. Nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước 

ngoài có chứng chỉ tiếng Trung trình độ tối thiểu HSK5 hoặc TOCFL4 hoặc tương đương. 

Điều 19. Hồ sơ, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại lãnh 

thổ Đài Loan 

1. Hồ sơ đề nghị giới thiệu bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại khoản 1 và 2Điều 18 của Nghị định này 

(nếu thay đổi so với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 
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2. Thủ tục giới thiệu: 

a) Doanh nghiệp dịch vụ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp Thư giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ với cơ quan có thẩm quyền của Đài 

Loan (Trung Quốc). Trường hợp không cấp Thư giới thiệu, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Điều 20. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết, đào tạo và quản lý người lao động trước khi đi 

làm việc tại lãnh thổ Đài Loan 

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức (ít nhất 74 tiết), bổ túc tay nghề 

và dạy tiếng Trung cho người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) 

theo yêu cầu của bên tiếp nhận. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết (ít nhất 134 tiết), đào 

tạo về kỹ năng làm công việc chăm sóc người bệnh tại gia đình (ít nhất 120 tiết), và dạy 

tiếng Trung (ít nhất 267 tiết) cho người lao động lần đầu tiên đi làm chăm sóc người bệnh 

tại gia đình. 

3. Doanh nghiệp dịch vụ gửi 01 bản chính danh sách lao động dự kiến xuất cảnh (bao gồm 

họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, bên tiếp nhận 

người lao động) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội để xác nhận chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp 

thị thực cho người lao động. 

Chương V 

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP KỸ 

NĂNG TẠI NHẬT BẢN 

Điều 21. Điều kiện giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ 

năng tại Nhật Bản 

Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới 

thiệu với phía Nhật Bản, được xem xét giới thiệu để đưa người lao động đi thực tập kỹ năng 

tại Nhật Bản khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đào tạo tiếng Nhật đáp ứng quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định này. 

2. Có nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Nhật Bản với ít nhất 01 năm kinh nghiệm 

trong hoạt động đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; nhân viên khai thác 

thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ 

tiếng Nhật trình độ từ N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương trở lên. 

3. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại 

Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm 

quyền của Nhật Bản. 

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi thực tập 

kỹ năng tại Nhật Bản 

1. Hồ sơ đề nghị giới thiệu bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 
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b) Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Nghị định này 

(nếu thay đổi so với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

2. Thủ tục giới thiệu: 

a) Doanh nghiệp dịch vụ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giới thiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đưa tên doanh nghiệp dịch vụ vào danh sách các doanh nghiệp để giới thiệu 

với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản, đồng thời có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp 

dịch vụ thực hiện. Trường hợp không giới thiệu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả 

lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Điều 23. Nguyên tắc hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam với tổ chức quản 

lý của Nhật Bản 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản 

về nguyên tắc hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam với tổ chức quản lý của 

Nhật Bản và thông báo cho các doanh nghiệp dịch vụ về nguyên tắc hợp tác để thực hiện. 

Điều 24. Quản lý người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản 

Khi số người lao động do doanh nghiệp đưa đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản từ 200 người 

trở lên, doanh nghiệp phải cử nhân viên quản lý lao động thường trực tại Nhật Bản và thông 

tin về địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhân viên này với Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội và Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản. 

Chương VI 

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM GIÚP VIỆC GIA 

ĐÌNH TẠI NƯỚC TIẾP NHẬN THUỘC KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 

Điều 25. Điều kiện đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm giúp việc 

gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông 

Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị lần đầu 

được đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại các nước tiếp nhận thuộc khu vực 

Trung Đông, khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Có phòng thực hành kỹ năng với các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hành công 

việc giúp việc gia đình… phù hợp với văn hóa, tập quán nước tiếp nhận lao động thuộc khu 

vực Trung Đông. 

2. Có nhân viên nghiệp vụ với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông. 

3. Có ít nhất 01 nhân viên quản lý lao động thường trực tại mỗi nước tiếp nhận lao động 

thuộc khu vực Trung Đông. Nhân viên này phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý lao 

động ở nước ngoài, thông thạo tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh trình độ từ B1 (khung tham 

chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu - CEFR) hoặc tương đương trở lên. 

Điều 26. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình 

tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông 

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 
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b) Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại Điều 25 của Nghị định này (nếu thay đổi so 

với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

2. Thủ tục đăng ký: 

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội có văn bản chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm giúp việc 

gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông. Trường hợp không chấp thuận, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Điều 27. Đào tạo và quản lý người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp 

nhận thuộc khu vực Trung Đông 

1. Doanh nghiệp phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết (ít nhất 74 tiết), đào tạo kỹ năng 

nghề giúp việc gia đình (ít nhất 145 tiết) và dạy tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh (ít nhất 145 

tiết) cho người lao động. Tổng thời gian đào tạo ít nhất 45 ngày. 

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu tổ chức đào tạo, doanh nghiệp gửi 01 bản 

chính danh sách người lao động (gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu/số chứng 

minh thư hoặc số căn cước công dân) tham gia khóa đào tạo, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính và thư điện tử tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cập nhật danh sách (nếu có 

sự thay đổi). 

3. Doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người lao động sau khi người lao 

động đã hoàn thành khóa đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp 

thị thực, doanh nghiệp đồng thời gửi 01 bản chính danh sách người lao động (gồm họ và 

tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính và thư điện tử 

tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Doanh nghiệp phải cử nhân viên quản lý lao động thường trực tại nước tiếp nhận quy 

định tại khoản 3 Điều 25 của Nghị định này trước khi đưa lao động đi và thông tin về địa 

chỉ, số điện thoại liên lạc của nhân viên này tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, cơ 

chế về người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc 

ban hành theo thẩm quyền; chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn liên 

quan. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển thị trường lao động ngoài nước. 

4. Đàm phán, đề nghị cấp có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về lao động theo quy định 

của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; ký kết các thoả thuận quốc 

tế về lao động theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế. 
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5. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; quy định nội dung, chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 

người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức bồi dưỡng nhân viên nghiệp vụ 

thực hiện nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhân viên nghiệp vụ quản 

lý lao động thường trực ở nước ngoài. 

6. Quyết định việc cấp, đổi, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

7. Duy trì và thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử (www.molisa.gov.vn, 

www.dolab.gov.vn) về nội dung chi tiết của hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc tại các thị trường phù hợp với chính sách, pháp luật liên quan 

đến lao động nước ngoài của các thị trường đang tiếp nhận lao động Việt Nam và điều ước, 

thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 

8. Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm 

việc ở nước theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp. 

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

10. Tổ chức và thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài và hậu kiểm đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. 

11. Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức và chỉ đạo công tác quản lý, xử lý những vấn đề 

liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; phối hợp với Bộ Ngoại giao, 

Bộ Nội vụ tổ chức Ban Quản lý lao động trực thuộc Cơ quan đại diện Việt Nam ở những 

nước, khu vực có nhiều lao động Việt Nam. 

12. Quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất của doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp công lập cho cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện việc quản lý 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số. 

13. Tổ chức thực hiện công tác thống kê và thông tin về hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

14. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các 

địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan khác trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, 

đề xuất với Chính phủ về chủ trương, chính sách về người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các công tác sau: 

a) Bảo hộ lãnh sự, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc 

ở nước sở tại phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế mà 

Việt Nam và nước đó là thành viên; 

http://www.molisa.gov.vn/
http://www.dolab.gov.vn/
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b) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước xử lý những vấn đề phát sinh liên quan 

đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước sở tại, nghiên cứu và cung cấp thông tin để 

phát triển thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước sở tại; 

c) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức các 

hoạt động xúc tiến thị trường lao động ngoài nước. 

Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài trong việc tiếp nhận người lao động Việt Nam bị phía nước tiếp nhận lao động trục 

xuất hoặc bị buộc về nước theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nắm tình hình các tổ chức, cá nhân liên 

quan đến lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bất 

hợp pháp hoặc lợi dụng hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để đưa người 

Việt Nam sang nước ngoài với mục đích khác. 

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Y tế 

Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của các cơ sở y tế trong việc tổ chức khám sức 

khoẻ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới: 

a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

b) Giới thiệu người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật để tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp tuyển lao động tại địa phương và 

quản lý người lao động của địa phương làm việc ở nước ngoài; 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

đ) Kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp tại địa phương; 

e) Tổ chức tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề. 

Điều 33. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a, b và c khoản 2 

Điều 10 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

1. Tham gia ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho các doanh nghiệp trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 
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2. Phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động do doanh nghiệp 

dịch vụ thuộc phạm vi quản lý đưa đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp 

bị giải thể hoặc phá sản. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý giải quyết các vấn đề phát 

sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

5. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý người lao động làm các 

ngành nghề đặc thù thuộc lĩnh vực do bộ, ngành quản lý. 

Điều 34. Quy định chuyển tiếp 

1. Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có trách nhiệm rà soát, 

kịp thời điều chỉnh về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện quy định 

tại Mục 2 Chương II của Nghị định này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ đã được chấp thuận để đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ 

Đài Loan (Trung Quốc), thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và giúp việc gia đình tại nước tiếp 

nhận thuộc khu vực Trung Đông trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có trách 

nhiệm rà soát, kịp thời điều chỉnh về nhân sự, cơ sở vật chất để phù hợp với quy định tại các 

Chương IV, V và VI của Nghị định này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp  thông tin về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất theo điều kiện quy định tại 

Mục 2 Chương II của Nghị định này; nội dung liên quan đến điều kiện theo quy định tại các 

Chương IV, V và VI của Nghị định này và cập nhật khi có sự thay đổi. 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một  số điều của Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

3. Bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức 

cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

a) Điểm 1 và 2 Phần IV của Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 

trước khi đi làm việc ở nước ngoài ban  hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-

BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài; 

b) Điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 10 năm 

2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 
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126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Nội dung quy định về tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại Mục II Thông tư liên tịch  số 

17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng 

tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

Điều 36. Trách nhiệm thi hành 

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có 

trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thi hành Nghị định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

PHỤ LỤC I 
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DANH MỤC CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN LÀM VIỆC Ở 

NƯỚC NGOÀI 
(Kèm theo Nghị định số 38 /2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) 

1. Công việc massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí. 

2. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim 

loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), tiếp xúc thường xuyên với mangan, điôxit thủy 

ngân. 

3. Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại. 

4. Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axit nitơric, natri 

sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt 

có độc tính mạnh. 

5. Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập. 

6. Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại 

dương). 

7. Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả./. 

  

PHỤ LỤC II 

CÁC BIỂU MẪU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
(Kèm theo Nghị định số 38 /2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài 

Mẫu số 02 Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Mẫu số 03 Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài 

Mẫu số 04 Văn bản đề nghị đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài 

Mẫu số 05 Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ 

Mẫu số 06 Văn bản đề nghị giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan 

(Trung Quốc) 

Mẫu số 07 Văn bản đề nghị giới thiệu doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền 

của Nhật Bản 

Mẫu số 08 Đăng ký tham gia đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại .... 

  

Mẫu số 01 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 



 

433 

 

Số: ……/LĐTBXH-GP 

Cấp ngày…tháng…năm… 

Cấp đổi lần thứ…ngày…tháng…năm… 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; 

Xét đề nghị của ……….(1) ……………và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép…………………………(2)……………………………  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.....................................................  

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp: .................đăng ký lần đầu ngày … tháng… năm...; thay đổi lần thứ 

…(nếu có) ngày.....tháng.......năm......nơi cấp.......................... 

Địa chỉ trụ sở chính:….………...................................................................  

Điện thoại: ..…………Email:….........................Website…………...........  

Người đại diện theo pháp luật:............................ (3).................................. được hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 2. ………... ……………………(4)….……………………………. có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về việc đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  

Nơi nhận: 
- ………, 

- Lưu: VT, QLLĐNN 

BỘ TRƯỞNG 
(Hoặc người được ủy quyền) 

Ghi chú: 

(1) Chức danh của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

(2) Tên công ty viết bằng tiếng Việt. 

(3) Họ tên người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài.  

(4) Tên công ty viết bằng tiếng Việt. 

  

Mẫu số 02 

TÊN DOANH NGHIỆP   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-126-2007-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-54142.aspx
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-------- 

ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt; loại hình doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh; cơ cấu, tổ 

chức hiện tại của doanh nghiệp; số lượng lao động doanh nghiệp đang sử dụng; hình thức và 

thời hạn hợp đồng lao động ký với người lao động. 

2. Dự kiến thị trường đưa người lao động đến làm việc ở nước ngoài: 

Khả năng mở và khai thác thị trường lao động ngoài nước; dự kiến đưa lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo số lượng, ngành nghề và thị trường trong thời gian 03 năm kể từ khi được 

cấp giấy phép. 

3. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

a) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài: bộ phận quản lý đào tạo và bộ phận quản lý học viên; chức năng, nhiệm vụ từng bộ 

phận; 

b) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

chức năng nhiệm vụ từng phòng; số lượng nhân viên nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, trình 

độ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, nhiệm vụ được giao của từng nhân viên nghiệp vụ. 

4. Phương án thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

a) Tuyển chọn lao động; 

b) Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho 

người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

d) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

5. Phương án tài chính thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài: 

a) Dự kiến cụ thể chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị 

trường, tổng chi phí người lao động phải nộp khi xuất cảnh; 

b) Lương cơ bản và thu nhập dự kiến của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Dự kiến doanh thu, chi phí và ngh a vụ tài chính của doanh nghiệp đối với Nhà nước 

trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 03 

năm kể từ khi được cấp giấy phép; 

d) Phương án hỗ trợ, giải quyết chi phí khi người lao động gặp rủi ro./. 

  

Mẫu số 03 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… 

V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt động 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 
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dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài 

  

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:…........................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.....................................................  

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ 

Điện thoại: .................; E-mail: ................; Website……………......……. 

3. Người đại diện theo pháp luật:……….... ...............................................  

Chức danh:….……………………....…………....………………………. 

4. Mã số doanh nghiệp: ............ đăng ký lần đầu ngày ... tháng ... năm ..., thay đổi lần thứ 

…(nếu có) ngày... tháng ... năm ... nơi cấp…........................... 

5. Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: ...… Đề nghị Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, ngh a vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. ................................................................................................................. 

2................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

  

Mẫu số 04 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… 

V/v đề nghị đổi giấy phép hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

  

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:..........................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.....................................................  
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Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ 

Điện thoại: .......................; E-mail: ...............................Website………… 

3. Người đại diện theo pháp luật: ............................................................... 

4. Mã số doanh nghiệp: ..............đăng ký lần đầu ngày... tháng ... năm ..., thay đổi lần thứ … 

ngày ... tháng ... năm ... nơi cấp……; lý do thay đổi đăng ký doanh 

nghiệp:………………………………………………………………. 

5. Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: …... 

6. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp: 

- Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép:…………………….……….…. 

- Số Giấy phép đã được cấp: …….LĐTBXH-GP ngày… tháng…năm… Đề nghị Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, ngh a vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. .............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................... 

3. ............................................................................................................... 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

  

Mẫu số 05 

TÊN NGÂN HÀNG 
............................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ 

Căn cứ Nghị định số.../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng và Hợp đồng ký quỹ số ... ngày... tháng... năm... đã ký kết giữa doanh nghiệp và 

ngân hàng. 

Ngân hàng: (Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ) 

XÁC NHẬN 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:...................................................... …….  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:.....................................................................................  
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Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................  

Điện thoại:..............................................Fax:..............................................  

Chủ tài khoản:.....................................Chức danh:...................................... 

Đã nộp đủ số tiền ký quỹ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 

tập nâng cao tay nghề là: ………………. (Bằng chữ: ……………………..) vào tài khoản số 

………………….. tại Ngân hàng. 

Giấy xác nhận được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản ngân hàng giữ./. 

  

  ...., ngày.... tháng.... năm.... 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

  

Mẫu số 06 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… 

V/v đề nghị giới thiệu với cơ 

quan có thẩm quyền của Đài 

Loan (Trung Quốc) 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

  

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:.......................................................….  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.....................................................  

Tên công ty viết tắt:.....................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................  

Điện thoại: ........................; E-mail: .....................; Website……….…….. 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

số.................../LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm…… 

2. Nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Đài Loan: 

STT Nhiệm vụ được 

giao 

Họ tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Kinh 

nghiệm 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

  Khai thác thị trường           

  Quản lý lao động           

  Bồi dưỡng kiến 

thức cần thiết 

          

3. Cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc 

tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc): 
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- Tên cơ sở:......................... ............................................................................ 

- Địa chỉ:.......................................................................................................... 

- Người phụ trách: .......................................................................................... 

- Quy mô đào tạo: 

+ Tổng diện tích: ...m2 

+ Tổng số học viên/khóa: ... người 

+ Số phòng học: ... phòng, diện tích: ... m2/phòng 

+ Số phòng nội trú: ... phòng, diện tích ... m2/phòng 

4. Trong 02 năm trở lại đây, Công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

5. Các tài liệu gửi kèm theo (nếu có): 

.................................................................................................... ................ 

................................................................................................... ................. 

.....................................................................................................................  

Công ty cam kết các thông tin cung cấp là chính xác. 

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty với cơ quan có thẩm 

quyền của Đài Loan (Trung Quốc) để Công ty được đưa người lao động đi làm việc tại lãnh 

thổ Đài Loan./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

  

Mẫu số 07 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… 

V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan 

có thẩm quyền của Nhật Bản 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

  

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:...............................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.....................................................  

Tên công ty viết tắt:.....................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................  

Điện thoại: .....................; E-mail: ..........................; Website………...….. 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

số.................../LĐTBXH-GP ngày … tháng …. năm…… 
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Công ty cam kết nội dung đã khai trong Biểu Thông tin khái quát (kèm theo) là chính xác. 

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty với cơ quan có thẩm 

quyền của Nhật Bản để Công ty được đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật 

Bản./. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

  

THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN 

(Kèm theo Công văn số... ngày...tháng...năm...của...) 

Tên Công ty:.............................................................................................  

Tên người đại diện theo pháp luật: ...........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................  

Điện thoại: ............................ Email:...................Website:.......................  

Ngày thành lập doanh nghiệp: ..................................................................  

Ngày chứng nhận:.....................................................................................  

Ngành nghề kinh doanh: ..........................................................................  

Vốn: ..........................................................................................................  

Doanh thu (năm gần nhất): ....................................................................... 

Số nhân viên chính thức (trong đó số nhân viên phụ trách đưa người lao động đi thực tập kỹ 

năng tại Nhật Bản): ........................................................... 

Tên người chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình Thực tập kỹ năng:......  

Chức vụ:.................................................................................................... 

Địa chỉ:.....................................................................................................  

Điện thoại: ...........................Email:.........................Website:...................  

Liên hệ tại Nhật Bản: 

(Tên gọi):...................................................................................................  

(Tên người đại diện (trường hợp là pháp nhân):....................................... 

Điện thoại: ................Fax:............ Email:................Website:................... 

  

Mẫu số 08 

TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… …..., ngày ... tháng ... năm ... 
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ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐI LÀM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

Tại ..............(1).................... 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:............................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:.....................................................  

Tên công ty viết tắt:.....................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................  

Điện thoại: ......................; E-mail: ….................Website…….....…..…… 

2. Công ty đăng ký đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại ........................theo 

Hợp đồng cung ứng lao động làm việc số ................ đã ký ngày...... tháng ...... năm …... với 

đối tác ......................................................... 

3. Cơ sở đào tạo (hoặc liên kết đào tạo) cho người lao động đi làm giúp việc gia đình tại 

....................................... và nhân viên nghiệp vụ: 

a) Cơ sở đào tạo (hoặc liên kết đào tạo) 

- Tên cơ sở:...................................................................................................... 

- Địa chỉ:........................................................................................................... 

- Người phụ trách: ......................................... .................................................. 

- Quy mô đào tạo: 

+ Tổng diện tích: ... m2 

+ Tổng số học viên/khóa: ... người 

+ Số phòng học: ... phòng, diện tích: ... m2/phòng 

+ Số phòng nội trú: ... phòng, diện tích ... m2/phòng 

+ Phòng thực hành: có các trang thiết bị, dụng cụ bao gồm....... 

b) Nhân viên nghiệp vụ: 

-  Nhân  viên nghiệp  vụ  có...............năm kinh  nghiệm hoạt động  đưa người lao động sang 

..................................(tên nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông), cụ thể là: 

Ông/bà......................................................................... 

- Nhân viên bồi dưỡng kiến thức cần thiết: số lượng: ... người, cụ thể: 

.............. ............................................................................................................... 

- Nhân viên đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình (nếu có): số lượng: ... người, cụ 

thể:................................................................................................... 

- Nhân viên dạy tiếng Ả Rập (nếu có): số lượng: ....., cụ thể: ............... .... 

4. Nhân viên quản lý lao động thường trực tại ................................ 

- Họ tên:...........................................................ngày ... tháng... năm sinh ... 

- Thời gian dự kiến cử đi: ...........hoặc đã cử đi vào ngày... tháng... năm... 
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- Số điện thoại liên hệ (tại nước tiếp nhận lao động):..................................... 

5. Các tài liệu gửi kèm theo bao gồm: 

.................................................................................................... .................... 

................................................................................................... ..................... 

.........................................................................................................................  

Công ty cam kết các thông tin cung cấp là chính xác. 

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật 

về đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại ....................../. 

  

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 

Ghi chú: 

(1) Tên nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông  
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 28/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2020 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM 

XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

THEO HỢP ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 

phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân, tổ chức khác có hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Nghị định này. 

2. Người có thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản được quy định tại Chương V của 

Nghị định này. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy 

định trong Nghị định này. 
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Điều 3. Hình thức xử phạt 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã 

hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bị xử phạt 

theo hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. 

2. Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 01 tháng 

đến 03 tháng hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng; 

b) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ kiểm định viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với kiểm 

định viên; 

c) Tịch thu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; 

d) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 

đ) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động; 

e) Tịch thu Chứng chỉ kiểm định viên; 

g) Đình chỉ hoạt động huấn luyện từ 01 tháng đến 03 tháng; 

h) Đình chỉ hoạt động kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng; 

i) Đình chỉ hoạt động quan trắc môi trường lao động từ 03 tháng đến 06 tháng; 

k) Đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 01 tháng đến 03 

tháng hoặc từ 04 tháng đến 06 tháng hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng; 

l) Đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng 

hoặc từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng; 

m) Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại Điều 3 Nghị định này, cá nhân, tổ chức vi phạm 

hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

1. Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu. 

2. Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động. 

3. Buộc trả lại giấy tờ tùy thân cho người giúp việc gia đình. 

4. Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ hoặc đã thu của người lao động cộng với khoản 

tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động. 

5. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. 

6. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa 

dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, 

người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật. 

7. Buộc hoàn trả cho cơ sở sản xuất kinh doanh thuê dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động chi phí huấn luyện cộng khoản lãi của số tiền đó. 

8. Buộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp lại số tiền đã trục lợi vào ngân sách nhà nước. 
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9. Buộc hoàn trả cho người lao động số tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã chiếm dụng 

của người lao động và lãi của số tiền này. 

10. Buộc giao kết hợp đồng lao động với người lao động hoặc giao kết đúng loại hợp đồng 

với người lao động. 

11. Buộc giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình. 

12. Buộc gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách. 

13. Buộc trả đủ tiền lương. 

14. Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu. 

15. Buộc trả lương cho người lao động trong những ngày không nhận người lao động trở lại 

làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. 

16. Buộc doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả khoản tiền lương chênh lệch cho người lao 

động. 

17. Buộc trả lương cho người học nghề, người tập nghề khi có hành vi không trả lương cho 

người học nghề trong thời gian học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm 

ra sản phẩm hợp quy cách. 

18. Buộc trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc đối với người lao động. 

19. Buộc trả lương cho người lao động trong những ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc. 

20. Buộc trả lương cho người làm công tác công đoàn không chuyên trách trong thời gian 

hoạt động công đoàn. 

21. Buộc trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động. 

22. Buộc hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ cho người lao 

động. 

23. Buộc nhận người lao động trở lại làm việc. 

24. Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động 

tương ứng với những ngày nghỉ việc. 

25. Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc. 

26. Buộc xin lỗi công khai đối với người lao động và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương 

cho người lao động trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể 

người lao động đến mức phải điều trị tại các cơ sở y tế. 

27. Buộc trả đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động cộng với 

khoản tiền lãi của số tiền chưa trả. 

28. Buộc trả đủ khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép năm cho người lao động. 

29. Buộc trả cho người lao động khoản bồi dưỡng bằng hiện vật được quy thành tiền theo 

đúng mức quy định. 

30. Buộc trả đủ tiền tàu xe đi đường cho người giúp việc gia đình. 

31. Buộc trả đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người giúp việc gia đình. 
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32. Buộc trả đủ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

33. Buộc trả cho người lao động số tiền trợ cấp, bồi thường, cộng với khoản lãi của số tiền 

đó. 

34. Buộc người sử dụng lao động thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí 

không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp tham gia bảo hiểm y tế. 

35. Buộc người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến 

khi điều trị ổn định đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không 

tham gia bảo hiểm y tế. 

36. Buộc người sử dụng lao động trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động 

đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng 

lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại 

Hội đồng giám định y khoa. 

37. Buộc hủy kết quả huấn luyện đã cung cấp. 

38. Buộc hủy kết quả kiểm định và hoàn trả chi phí kiểm định cộng khoản lãi của số tiền đó. 

39. Buộc bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết cho tổ chức công đoàn, bố trí thời gian 

cho người làm công tác công đoàn. 

40. Buộc cải chính thông tin sai sự thật. 

41. Buộc giải quyết các quyền lợi và phúc lợi tập thể cho người làm công tác công đoàn 

chuyên trách như người lao động khác trong cùng tổ chức. 

42. Người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn 

chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa 

đóng, chậm đóng. 

43. Buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã 

nhận. 

44. Buộc đóng đủ tiền vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định. 

45. Buộc nộp số tiền ký quỹ theo đúng quy định. 

46. Buộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện dạy nghề đủ thời gian khóa học mà 

người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đăng ký. 

47. Buộc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động hoặc 

hoàn trả khoản tiền đào tạo đã thu của người lao động (nếu có). 

48. Buộc đưa người lao động về nước theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động hoặc của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. 

49. Buộc về nước. 

50. Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng, không 

đóng, trốn đóng. 

51. Buộc nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của 

năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng. 

Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt 
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1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III 

và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại 

các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 

5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 

1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. 

Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương V của Nghị định này là 

thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối 

với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

3. Tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân trong Nghị định này bao 

gồm: 

a) Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm, trừ trường hợp thuộc nhiệm vụ quản lý nhà 

nước được giao; 

b) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

d) Đơn vị sự nghiệp; 

đ) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp; 

e) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức 

quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; 

g) Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; 

h) Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; 

i) Tổ chức phi chính phủ; 

k) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương 

mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn 

pháp luật nước ngoài; 

l) Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở văn hóa - xã hội. 

Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU 

QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

Điều 6. Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm có hành vi thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp 

luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức dịch vụ việc làm có 

hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm. 

3. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi 

hoạt động dịch vụ việc làm mà không phải là trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập hợp 

pháp hoặc không có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp 

hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn. 



 

447 

 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

Điều 7. Vi phạm về tuyển, quản lý lao động 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày có kết quả tuyển lao động; 

b) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động 

thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu 

công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

d) Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động; 

đ) Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm 

bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về 

người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật 

thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt đối xử về giới 

tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 

nhiễm HIV, khuyết tật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều này. 

Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động 

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết 

hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không 

giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không 

đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong 

trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước 

không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 
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2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động khi giao kết hoặc 

thực hiện hợp đồng lao động; 

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc 

thực hiện hợp đồng lao động; 

c) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không 

có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động 

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số 

tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các 

ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi không giao kết 

đúng loại hợp đồng lao động với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Vi phạm quy định về thử việc 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; 

b) Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp 

luật. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc; 

b) Thử việc quá thời gian quy định; 

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công 

việc đó; 

d) Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao 

động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 1, điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này; 

b) Buộc giao kết hợp đồng lao động với người lao động đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều này. 

Điều 10. Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng 
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không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc không thông báo rõ thời hạn 

làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao 

động. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động; 

b) Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận 

khác; 

c) Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do, 

thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc trả lương cho người lao động trong những ngày không nhận người lao động trở lại làm 

việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Điều 11. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động 

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi quá một lần 

thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp 

đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động 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 cao tuổi và người 

lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ 

luật Lao động; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền 

lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền 

trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; 

không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy 

tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của 

pháp luật theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 
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a) Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể 

lao động tại cơ sở hoặc không thông báo bằng văn bản trước 30 ngày cho cơ quan quản lý 

nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do 

kinh tế; 

b) Không lập phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động cộng với 

khoản tiền lãi của số tiền chưa trả tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của 

các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi không trả 

hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động quy định 

tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ cho người lao 

động đối với hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại những giấy tờ khác đã giữ 

của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 12. Vi phạm quy định về cho thuê lại lao động 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với bên thuê lại lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các 

quy chế khác của doanh nghiệp; 

b) Phân biệt đối xử về điều kiện làm việc đối với người lao động thuê lại so với người lao 

động của doanh nghiệp. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với bên thuê lại lao động có một 

trong các hành vi sau: 

a) Thuê lại lao động làm những công việc không thuộc danh mục các công việc được thực 

hiện cho thuê lại lao động; 

b) Ký hợp đồng thuê lại lao động với bên cho thuê lại lao động không có Giấy phép hoạt 

động dịch vụ cho thuê lại lao động; 

c) Thuê lại lao động khi bên thuê lại lao động đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công 

hoặc thuê lại lao động để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình 

công, giải quyết tranh chấp lao động; 

d) Thuê lại lao động để thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công 

nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại 

lao động; 

b) Không báo cáo tình hình cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật; 

c) Không niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng 

thực từ bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh 

nghiệp cho thuê; 



 

451 

 

d) Không báo cáo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê 

lại lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động. 

4. Phạt tiền đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động có một trong các hành vi: Trả lương 

cho người lao động thuê lại thấp hơn tiền lương của người lao động có cùng trình độ, làm 

cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau của bên thuê lại lao động; không thông 

báo hoặc thông báo sai sự thật cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại 

lao động; thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động theo một 

trong các mức sau đây: 

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao 

động; 

b) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao 

động; 

c) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Hoạt động cho thuê lại lao động mà không có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; 

b) Chuyển người lao động đã thuê lại cho người sử dụng lao động khác; 

c) Sử dụng giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hết hiệu lực để thực hiện hoạt động 

cho thuê lại lao động. 

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động có một trong các hành vi sau đây: 

a) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động để hoạt động cho thuê lại lao động; 

b) Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục các công việc được 

thực hiện cho thuê lại lao động; 

c) Cho thuê lại lao động đối với người lao động vượt quá 12 tháng; 

d) Cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp cho thuê lại lao động đang xảy ra tranh chấp lao 

động, đình công hoặc cho thuê lại lao động để thay thế người lao động đang trong thời gian 

thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động; 

đ) Sửa chữa nội dung Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp mà chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung 

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 01 tháng 

đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d, đ khoản 4 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 06 tháng 

đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 6 Điều này; 
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c) Tịch thu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp đối với hành vi vi phạm 

quy định tại điểm đ khoản 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả khoản tiền lương chênh lệch cho người lao 

động đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động 

vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này. 

Điều 13. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không đào tạo nghề 

cho người lao động trước khi chuyển người lao động sang làm nghề, công việc khác; không 

ký kết hợp đồng đào tạo nghề đối với người học nghề, tập nghề; không trả lương cho người 

học nghề trong thời gian họ học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra 

sản phẩm hợp quy cách; không ký kết hợp đồng lao động đối với người học nghề, người tập 

nghề khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép 

buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật; 

b) Tuyển người dưới 14 tuổi vào học nghề, tập nghề, trừ những nghề, công việc được pháp 

luật cho phép. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả lương cho người học nghề, người tập nghề khi có hành vi không trả lương cho 

người học nghề trong thời gian học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm 

ra sản phẩm hợp quy cách quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa 

dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, 

người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định pháp luật; 
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b) Không bố trí địa điểm và bảo đảm các điều kiện vật chất khác cho việc đối thoại tại nơi 

làm việc. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi không thực hiện đối thoại khi đại diện tập thể lao động yêu cầu. 

Điều 15. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; 

b) Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa 

ước lao động tập thể; 

c) Không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao 

động biết. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao 

động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể; 

b) Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động 

tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực 

hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu. 

Điều 16. Vi phạm quy định về tiền lương 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, 

quy chế thưởng; 

b) Không lập sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

c) Khi thay đổi hình thức trả lương, người sử dụng lao động không thông báo cho người lao 

động biết trước ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện; 

d) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động; 

đ) Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý 

kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; 

e) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng 

thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng. 

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng 

hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp 

đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc 

đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật; trả lương thấp hơn mức quy 

định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp 

huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, 
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tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương 

của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho 

người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp 

đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những 

ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao 

động; 

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

3. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động 

thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây: 

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao 

động; 

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao 

động; 

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên. 

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi không trả thêm một khoản tiền 

tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp 

luật theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho 

người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng 

thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều này; 

b) Buộc trả đủ khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, 

bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 



 

455 

 

Điều 17. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc 

riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định; 

b) Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước khi 

nghỉ hưu theo quy định; 

c) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương về việc tổ 

chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, 

tết. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật; 

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, 

trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động. 

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi huy động người lao động làm 

thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc 

quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần theo 

một trong các mức sau đây: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao 

động; 

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

Điều 18. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không 

thông báo công khai hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở 

những nơi cần thiết tại nơi làm việc. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên; 

b) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; 

c) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực; 
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d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không đúng quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động mà chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; 

c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định 

trong nội quy lao động; 

d) Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi 

vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

b) Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động tương 

ứng với những ngày nghỉ việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2, điểm c 

khoản 3 Điều này; 

c) Buộc trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không 

đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều này; 

d) Buộc xin lỗi công khai đối với người lao động và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương 

cho người lao động trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể 

người lao động đến mức phải điều trị tại các cơ sở y tế khi vi phạm quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều này. 

Điều 19. Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi không 

báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn về 

công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi không thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi 

không lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 
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a) Không xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc khi xây dựng không lấy ý kiến Ban chấp hành 

công đoàn cơ sở; 

b) Không bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế, 

hoặc bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác y tế nhưng người đó 

không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; 

c) Không bố trí đủ lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo quy định; 

d) Không tổ chức huấn luyện cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo quy định; 

đ) Không phân loại lao động theo danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện các chế độ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định; 

b) Không trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định; 

c) Không xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; 

d) Không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm 

việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để 

sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

đ) Không điều tra tai nạn lao động thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật; không 

khai báo hoặc khai báo sai sự thật về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ 

sinh lao động nghiêm trọng; 

e) Không bảo đảm đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của 

pháp luật; 

g) Không trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra 

sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, tai nạn lao động. 

Điều 21. Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các 

hành vi sau: 

a) Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; 

b) Không tham gia cấp cứu và khắc phục sự cố, tai nạn lao động khi có lệnh của người sử 

dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động 

nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, trừ trường hợp 

người sử dụng lao động đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động nhưng người lao động không muốn khám. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động 

nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không 

tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng 
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nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục 

hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng giám định y khoa 

khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao 

động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Không điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động mắc bệnh nghề 

nghiệp hoặc tai nạn lao động; 

b) Không bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động bị bệnh nghề nghiệp, bị tai 

nạn lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thông tin về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy hiểm, 

có hại và các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao 

động; 

b) Không nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. 

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi không xây dựng kế hoạch và triển khai, tổng hợp đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, 

vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ngừng hoạt động của máy, thiết 

bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

b) Không thực hiện các biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có 

yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng; 

c) Không tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai 

nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi 

khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động. 

8. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trang cấp hoặc 

trang cấp không đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc có trang cấp nhưng không đạt chất 

lượng, quy cách hoặc chưa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu 

chuẩn công bố áp dụng cho người làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại; không thực 

hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bồi dưỡng bằng hiện vật không đúng mức theo 

quy định; trả tiền thay cho bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều 

kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 

b) Từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; 

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 
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d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

9. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (trừ hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 7 Điều này và khoản 1 Điều 23 của Nghị định này). 

10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi buộc người lao động phải làm việc hoặc không được rời khỏi nơi làm việc khi có 

nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, tính mạng của họ hoặc buộc 

người lao động tiếp tục làm việc khi các nguy cơ đó chưa được khắc phục. 

11. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc trả cho người lao động khoản bồi dưỡng bằng hiện vật được quy thành tiền theo đúng 

mức quy định đối với hành vi không thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bồi 

dưỡng bằng hiện vật không đúng mức theo quy định cho người lao động làm việc trong điều 

kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại quy định tại khoản 8 Điều này. 

Điều 22. Vi phạm quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động 

nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; 

b) Không thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục 

do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tham 

gia bảo hiểm y tế; 

c) Không tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, 

cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp không tham gia bảo hiểm y tế; 

d) Không trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường 

hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu 

người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định 

y khoa; 

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ trợ cấp, bồi thường cho người lao 

động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. 

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Phân biệt đối xử 

vì lý do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy 

cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình; phân 

biệt đối xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại 

cơ sở của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, người làm 

công tác y tế theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; 
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b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao 

động; 

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao 

động; 

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao 

động; 

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc người sử dụng lao động thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí 

không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp tham gia bảo hiểm y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này; 

b) Buộc người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến 

khi điều trị ổn định đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không 

tham gia bảo hiểm y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Buộc người sử dụng lao động trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động 

đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng 

lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại 

Hội đồng giám định y khoa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

d) Buộc trả cho người lao động số tiền trợ cấp, bồi thường, cộng với khoản lãi của số tiền đó 

tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà 

nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều này. 

Điều 23. Vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn, vệ sinh lao động 

Phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau: 

1. Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo với Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi 

đưa vào sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

2. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ kỹ 

thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

3. Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định tại quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động chưa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

tương ứng; sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao động không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc hết thời hạn sử dụng. 

4. Từ 02 lần đến 03 lần tổng chi phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư vi phạm (tính theo mức 

giá tối thiểu do cơ quan có thẩm quyền quy định) nhưng không thấp hơn 20.000.000 đồng 

và tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm định trước khi đưa vào sử 
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dụng hoặc không kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

5. Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong các hành vi tiếp tục sử dụng 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã thực hiện kiểm định 

nhưng kết quả kiểm định không đạt yêu cầu. 

Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với tổ chức 

hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện theo một trong các 

mức sau đây: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người; 

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người; 

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người; 

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người; 

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên. 

2. Phạt tiền đối với tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có hành vi vi phạm các quy 

định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo một trong các mức như sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; không thông báo cho cơ quan 

có thẩm quyền khi tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình khung 

cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt (nhóm 3), người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp 

luật; 

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Huấn luyện bắt 

buộc theo chương trình khung được pháp luật quy định nhưng không đủ nội dung; sử dụng 

người huấn luyện không đảm bảo tiêu chuẩn về người huấn luyện; không đảm bảo cơ sở vật 

chất để huấn luyện theo quy định; không có tài liệu huấn luyện cho các đối tượng; 

c) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp kết 

quả huấn luyện mà không thực hiện huấn luyện; cung cấp kết quả huấn luyện không đúng 

với nội dung đã huấn luyện; 

d) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng khi tổ chức huấn luyện mà không có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện hoặc đang bị đình chỉ hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động đã hết hiệu lực hoặc thực hiện huấn luyện ngoài phạm vi quy định tại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; sửa chữa nội 

dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động khi vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo 

một trong các mức sau đây: 
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a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; không thông báo cho cơ quan 

có thẩm quyền khi tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình khung 

cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt (nhóm 3), người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp 

luật; 

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Huấn luyện bắt 

buộc theo chương trình khung được pháp luật quy định nhưng không đủ nội dung; sử dụng 

người huấn luyện không đảm bảo tiêu chuẩn về người huấn luyện; không đảm bảo cơ sở vật 

chất để huấn luyện theo quy định; không có tài liệu huấn luyện cho các đối tượng; 

c) Từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng khi có một trong các hành vi: cung cấp kết quả 

huấn luyện mà không thực hiện huấn luyện; cung cấp kết quả huấn luyện không đúng với 

nội dung đã huấn luyện; 

d) Từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng khi có hành vi thực hiện huấn luyện thuộc 

trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động hoặc đang bị đình chỉ hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc bị thu 

hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực; huấn 

luyện ngoài phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hoặc ngoài phạm vi đã công bố đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; sửa chữa 

nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung 

a) Đình chỉ hoạt động huấn luyện từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động có hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều này và với 

người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có hành vi vi phạm 

quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều này; 

b) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đối với hành vi sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động quy định tại điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc hoàn trả cho cơ sở sản xuất kinh doanh thuê dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động chi phí huấn luyện cộng khoản lãi của số tiền đó tính theo mức lãi suất tiền gửi không 

kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều này; 

b) Buộc hủy kết quả huấn luyện đã cung cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm 

b, c, d khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều này. 

Điều 25. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

1. Phạt tiền đối với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có hành vi vi 

phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định; 
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b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: không thông báo 

cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khi có 

thay đổi về địa chỉ trụ sở, chi nhánh; 

c) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cung ứng dịch 

vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ngoài phạm vi ghi trong giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định; không thực hiện đúng quy trình kiểm định; sử dụng kiểm định 

viên đang bị tước quyền sử dụng, thu hồi chứng chỉ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm 

định viên hết hiệu lực để thực hiện kiểm định; sử dụng người chưa có chứng chỉ kiểm định 

viên để thực hiện kiểm định; sử dụng kiểm định viên khi chưa ký kết hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng theo công việc; không duy trì đúng quy định về điều kiện hoạt động kiểm 

định theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; không đảm bảo độc lập khách 

quan trong cung ứng dịch vụ kiểm định; 

d) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp kết 

quả kiểm định không đúng sự thật; cung cấp kết quả kiểm định mà không thực hiện kiểm 

định; 

đ) Từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện 

hoạt động kiểm định khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đã hết hiệu lực 

hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động kiểm định hoặc đang bị thu hồi, tước quyền 

sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; sửa 

chữa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đã được cấp nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với kiểm định viên có một trong 

các hành vi sau: 

a) Không thực hiện đúng quy trình kiểm định do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

b) Thực hiện kiểm định cho tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với kiểm định viên có hành vi thực 

hiện kiểm định khi: chứng chỉ kiểm định viên hết hiệu lực; kiểm định ngoài phạm vi ghi 

trong chứng chỉ kiểm định viên; chứng chỉ kiểm định viên bị thu hồi. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân hoạt động kiểm định 

khi không có chứng chỉ kiểm định viên. 

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động 

kiểm định khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với kiểm định viên có hành vi sửa 

chữa nội dung Chứng chỉ kiểm định viên đã được cấp mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung 

a) Đình chỉ hoạt động kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 của Điều này; 

b) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

đối với hành vi sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đã 

được cấp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 
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c) Tịch thu Chứng chỉ kiểm định viên đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 

này; 

d) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ kiểm định viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với kiểm 

định viên có hành vi kiểm định ngoài phạm vi ghi trong chứng chỉ kiểm định viên quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc hủy kết quả kiểm định và hoàn trả chi phí kiểm định cộng khoản lãi của số tiền đó tính 

theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước 

công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 

Điều này, trừ hành vi sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định 

đã được cấp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 26. Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức quan trắc môi trường có 

một trong các hành vi sau: không thực hiện báo cáo kết quả hoạt động hằng năm cho cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thông báo cho cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi về địa chỉ trụ sở, chi nhánh; không tham gia khóa 

huấn luyện cập nhật kiến thức về chính sách pháp luật, khoa học công nghệ về quan trắc 

môi trường lao động theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi 

không công bố công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi 

được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm biết ngay sau khi có kết quả quan trắc 

môi trường lao động và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm 

việc. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức 

khỏe người lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi phối hợp với tổ chức quan trắc môi trường lao động gian lận trong hoạt động quan 

trắc môi trường lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức cung 

cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động mà chưa được công bố đủ điều kiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật. 

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tổ chức quan trắc môi trường 

lao động có một trong các hành vi sau: phối hợp với người sử dụng lao động gian lận trong 

hoạt động quan trắc môi trường lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

tiến hành quan trắc môi trường lao động không theo quy trình được pháp luật quy định. 

7. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với tổ chức quan trắc môi 

trường lao động có hành vi cung cấp kết quả quan trắc môi trường mà không thực hiện quan 

trắc môi trường theo quy định. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung 

Đình chỉ hoạt động quan trắc môi trường lao động của tổ chức quan trắc môi trường lao 

động từ 03 tháng đến 06 tháng khi vi phạm quy định tại các khoản 5, 6, 7 Điều này. 



 

465 

 

Điều 27. Vi phạm quy định về lao động nữ 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn 

đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ; 

b) Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng lao động nữ làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa thuộc một trong 

các trường hợp: Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; 

b) Không thực hiện việc chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ mang thai 

từ tháng thứ 07 đang làm công việc nặng nhọc theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ 

luật Lao động; 

c) Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi 

ngày; 

d) Không bảo đảm việc làm cũ khi lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ 

thai sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật Lao động trừ trường 

hợp việc làm cũ không còn; 

đ) Xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng 

chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi; 

e) Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết 

hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao 

động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã 

chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động mà chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

g) Sử dụng lao động nữ làm công việc không được sử dụng lao động nữ theo quy định tại 

Điều 160 của Bộ luật Lao động. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm b khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nhận lại người lao động trở lại làm việc khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm e 

khoản 2 Điều này. 

Điều 28. Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi không lập sổ theo dõi riêng hoặc có lập sổ theo dõi riêng nhưng không ghi đầy đủ nội 

dung theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Bộ luật Lao động khi sử dụng lao động chưa thành 

niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 
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a) Sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi mà không ký kết hợp đồng lao động bằng 

văn bản với người đại diện theo pháp luật của người đó hoặc không được sự đồng ý của 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi; 

b) Sử dụng lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ làm việc quy định tại khoản 2 

Điều 163 của Bộ luật Lao động; 

c) Sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; 

d) Sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm, 

trừ một số nghề, công việc được pháp luật cho phép. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

hoặc chỗ làm việc, công việc, ảnh hưởng xấu đến nhân cách của họ theo danh mục do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc sử dụng lao 

động là người chưa thành niên làm công việc, nơi làm việc bị cấm sử dụng theo quy định tại 

Điều 165 của Bộ luật Lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Sử dụng người từ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật 

cho phép theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Bộ luật Lao động; 

c) Sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo 

quy định tại khoản 3 Điều 164 của Bộ luật Lao động. 

Điều 29. Vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình 

1. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình; 

b) Không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ 

trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

một trong các hành vi sau: 

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình; 

b) Không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo 

quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người 

giúp việc gia đình khi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc trả đủ tiền tàu xe đi đường cho người giúp việc gia đình đối với hành vi vi phạm 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc trả lại giấy tờ tùy thân cho người giúp việc gia đình đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

d) Buộc trả đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người giúp việc gia đình khi vi phạm 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Điều 30. Vi phạm quy định về người lao động cao tuổi 
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Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có 

ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi theo quy định. 

Điều 31. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi vi 

phạm một trong các hành vi sau: 

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung, thời hạn về tình hình sử dụng người 

lao động nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động; 

b) Không gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động 

đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động 

nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử 

dụng lao động nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn 

bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây: 

a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật; 

b) Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động đã hết hiệu lực. 

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép 

lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết 

hiệu lực theo một trong các mức sau đây: 

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người; 

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người; 

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung 

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm việc tại Việt Nam 

nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động khi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 32. Vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam có hành vi sử dụng người lao động Việt Nam nhưng không báo cáo tổ chức có 

thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam về tình hình tuyển dụng, sử dụng 

người lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam có hành vi sử dụng người lao động Việt Nam mà không thông báo bằng văn bản 

kèm bản sao hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm 
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quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp lao động 

1. Phạt cảnh cáo đối với người lao động có hành vi tham gia đình công sau khi có quyết 

định hoãn hoặc ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động 

đình công; 

b) Cản trở người lao động không tham gia đình công đi làm việc. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người 

lãnh đạo đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm việc 

khác, đi làm việc ở nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công; 

b) Trù dập, trả thù đối với người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công; 

c) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong trường hợp theo quy định tại Điều 217 của Bộ luật 

Lao động. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc người sử dụng lao động trả lương cho người lao động trong những ngày đóng cửa tạm 

thời nơi làm việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này. 

Điều 34. Vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không bố trí nơi làm việc, không bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ 

công đoàn; 

b) Không bố trí thời gian trong giờ làm việc cho cán bộ công đoàn không chuyên trách hoạt 

động công tác công đoàn; 

c) Không cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở vào tổ chức, doanh nghiệp để hoạt động công 

tác công đoàn; 

d) Không cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện 

quyền, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao 

động. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi không thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp 

hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, 

chuyển làm công việc khác theo hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải đối với người lao động là 

cán bộ công đoàn không chuyên trách mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 
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3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng quyền công 

đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết cho tổ chức công đoàn, bố trí thời gian cho 

người làm công tác công đoàn đối với vi phạm quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này. 

Điều 35. Vi phạm quy định về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt 

động công đoàn 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc, các quyền và nghĩa vụ khác trong quan 

hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao 

động; 

b) Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách đang 

trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động; 

c) Kỷ luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với người lao động 

vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; 

d) Quấy rối, ngược đãi, cản trở hoặc từ chối thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn; 

đ) Thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ công đoàn đối với người 

lao động. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong những hành vi sau đây: 

a) Có quy định hạn chế quyền của người lao động tham gia làm cán bộ công đoàn; 

b) Chi phối, cản trở việc bầu, lựa chọn cán bộ công đoàn; 

c) Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách đối với 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc đối với hành vi vi phạm 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 

Điều này. 

Điều 36. Vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp khác 

gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không trả lương cho người lao động làm công tác công đoàn không chuyên trách trong 

thời gian hoạt động công đoàn; 
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b) Không cho người lao động làm công tác công đoàn chuyên trách được hưởng các quyền 

lợi và phúc lợi tập thể như người lao động khác trong cùng tổ chức; 

c) Thực hiện các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp gây bất lợi khác tác động đến người 

lao động để người lao động không tham gia công đoàn hoặc không hoạt động công đoàn. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả lương cho người làm công tác công đoàn không chuyên trách trong thời gian 

hoạt động công đoàn đối với hành vi vi phạm, quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc giải quyết các quyền lợi và phúc lợi tập thể cho người làm công tác công đoàn 

chuyên trách như người lao động khác trong cùng tổ chức đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 37. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn 

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại 

thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với 

người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: 

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn; 

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định; 

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng. 

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời 

điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với 

người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc 

đối tượng phải đóng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho 

tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và 

số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi 

không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử 

phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Chương III 

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO 

HIỂM XÃ HỘI 

Điều 38. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa 

thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động 

do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật Bảo hiểm 

xã hội; 
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b) Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 

để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; 

c) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn 

yêu cầu. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, 

hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội. 

4. Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 

đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: 

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; 

b) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là 

trốn đóng; 

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng. 

5. Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 

đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 

thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 

hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng đối với 

các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, 5,6 Điều này; 

b) Buộc nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của 

năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng; nếu không 

thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho 

bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp 

số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 

cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài 

khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những hành vi vi phạm quy định tại các khoản 4, 

5, 6 Điều này từ 30 ngày trở lên. 

Điều 39. Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 
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a) Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên 

quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự; 

b) Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có 

việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 

nghiệp; 

c) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch 

vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có việc làm; thực hiện nghĩa vụ 

quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 

tháng trở lên. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi chế 

độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp làm giả, làm sai lệch nội 

dung. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã 

nhận do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 Điều này. 

Điều 40. Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động 

nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không 

trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến. 

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 

người lao động mà người sử dụng lao động đã chiếm dụng tại thời điểm lập biên bản vi 

phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động 

có hành vi chiếm dụng tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành 

vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử 

dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động 

nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

hoặc tuyển dụng; 

b) Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 102, 

khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110, khoản 2 Điều 112 Luật Bảo hiểm xã hội; 

c) Không giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điều 47 của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội đi khám giám định suy giảm khả 

năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; 
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d) Không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật 

Bảo hiểm xã hội. 

5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Tổ chức dạy nghề không đủ thời gian khóa học mà người lao động tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp đăng ký đối với mỗi người lao động vi phạm nhưng tối đa không quá 

150.000.000 đồng; 

b) Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề đối với 

mỗi trường hợp vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi 

được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

cho người lao động mà có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề cho người lao động không theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc trả đủ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đối 

với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện dạy nghề đủ thời gian khóa học mà người 

lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đăng ký đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm 

a khoản 5 Điều này nếu người lao động có yêu cầu; 

c) Buộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nộp lại số tiền đã trục lợi vào ngân sách nhà nước 

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này; 

d) Buộc hoàn trả cho người lao động số tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã chiếm dụng 

của người lao động và lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất 

của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với vi phạm quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Chương IV 

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐƯA 

NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP 

ĐỒNG 

Điều 41. Vi phạm điều kiện hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây viết tắt là doanh nghiệp dịch vụ) 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo quy định; 

b) Không niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi 

nhánh và bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chi nhánh; 

c) Không báo cáo việc thay đổi người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định. 
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2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không thông báo việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

b) Sử dụng người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài không có trình độ từ đại học trở lên; 

c) Sử dụng người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài không đủ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo quy định, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết cho người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài, kể từ ngày được cấp 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Giao nhiệm vụ cho quá 03 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

b) Giao nhiệm vụ cho chi nhánh không đúng theo quy định của pháp luật; 

c) Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ thực hiện vượt quá phạm vi nhiệm vụ được giao về hoạt 

động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc thực hiện nhiệm vụ 

không đúng với quy định của pháp luật; 

d) Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian bị tạm đình chỉ, đình chỉ 

thực hiện hợp đồng cung ứng lao động, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc sau khi đã nhận 

được thông báo về việc không được đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

5. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của 

doanh nghiệp khác để tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp mình để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài; 

c) Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài cho người đã từng quản lý một doanh nghiệp dịch vụ khác bị thu hồi Giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc cho người đang trong thời 

gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm quy định của pháp luật về đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung 
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a) Đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 01 tháng đến 03 

tháng đối với hành vi vi phạm tại các điểm a, b, c khoản 4 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 04 đến 06 tháng đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c khoản 2, điểm d khoản 4, điểm b, c khoản 5 

Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu của người lao động và lãi của số tiền này 

tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà 

nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 

Điều này. 

Điều 42. Vi phạm quy định về đăng ký hợp đồng, báo cáo việc đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo định kỳ, 

đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền đối với hành vi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt quá 

số lượng người đã đăng ký theo Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng nhận lao động 

thực tập đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo một trong các mức sau 

đây: 

a) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vượt quá số lượng đăng ký từ 01 đến 10 

người; 

b) Từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng khi vượt quá số lượng đăng ký từ 11 đến 50 

người; 

c) Từ 150.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng khi vượt quá số lượng đăng ký trên 50 

người. 

3. Phạt tiền từ 75.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với doanh nghiệp nhận thầu, trúng 

thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có hành vi đưa người lao động Việt Nam ra 

nước ngoài làm việc mà không báo cáo hoặc đã báo cáo nhưng chưa được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền chấp thuận. 

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi đưa người lao động 

ra nước ngoài làm việc nhưng không đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng nhận 

lao động thực tập hoặc đã đăng ký nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung 

Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ 06 tháng đến 

12 tháng đối với doanh nghiệp dịch vụ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 

Điều này. 

Điều 43. Vi phạm quy định về tuyển chọn, ký kết và thanh lý hợp đồng 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có một 

trong các hành vi sau đây: 
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a) Không phối hợp với chính quyền địa phương thông báo công khai, cung cấp cho người 

lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp 

đồng theo quy định khi tuyển chọn lao động tại địa phương; 

b) Không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động 

trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Không trực tiếp tuyển chọn lao động. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không ký hợp đồng với người lao động theo quy định; 

b) Không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo 

quy định; 

c) Không thanh lý hoặc thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

không theo quy định; 

d) Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Hợp đồng lao động, 

Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập không phù hợp với Hợp đồng cung ứng lao động, 

Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký; 

đ) Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giữa doanh nghiệp 

trúng thầu, nhận thầu, tổ chức đầu tư ra nước ngoài ký với người lao động, Hợp đồng lao 

động không phù hợp với báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo quy định. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung 

Đình chỉ việc thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với các 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 44. Vi phạm quy định về bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết 

cho người lao động 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cấp cho người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; 

b) Không cấp tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động theo quy định; 

c) Không biên soạn đầy đủ tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động theo 

quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao 

động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có một 

trong các hành vi sau: 
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a) Không tổ chức hoặc không liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để bồi 

dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu 

của hợp đồng cung ứng lao động; 

b) Không thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm 

việc ở nước ngoài theo quy định. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung 

a) Đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động từ 06 tháng đến 12 tháng trong 

trường hợp tái phạm hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động hoặc hoàn 

trả khoản tiên đào tạo đã thu của người lao động (nếu có) đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

Điều 45. Vi phạm quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền môi giới, tiền ký quỹ, 

tiền dịch vụ và các khoản tiền thu của người lao động; đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ khi có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không hướng dẫn và làm thủ tục cho người lao động được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm 

ngoài nước hoặc không chuyển tiền hỗ trợ cho người lao động theo quy định; 

b) Không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao 

động theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ khi có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Nộp không đầy đủ số tiền đóng góp của người lao động vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước theo quy định; 

b) Đóng không đầy đủ vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ khi vi 

phạm một trong các hành vi sau đây: 

a) Thu tiền tuyển chọn của người lao động; 

b) Thu, quản lý, sử dụng, hoàn trả tiền môi giới không đúng quy định; 

c) Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định; 

d) Không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ cho người lao động phần tiền dịch vụ theo tỷ 

lệ tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài trong trường hợp người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho cả thời gian làm việc theo 

hợp đồng mà phải về nước trước thời hạn không do lỗi của người lao động; 

đ) Không nộp tiền đóng góp của người lao động vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo 

quy định; 

e) Không đóng vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định. 
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4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với doanh nghiệp dịch vụ có 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp dịch vụ 

do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Thu, quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động không đúng quy định; 

c) Không nộp bổ sung đủ, đúng hạn số tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ theo quy định; 

d) Không đảm bảo đủ số tiền ký quỹ của Doanh nghiệp tại Ngân hàng theo quy định. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung 

Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau: 

a) Từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, các điểm c, d 

khoản 4 Điều này; 

b) Từ 04 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này; 

c) Từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc đóng đủ tiền vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định đối với hành vi vi 

phạm quy định tại các điểm a, b khoản 2, các điểm đ, e khoản 3 Điều này; 

b) Buộc hoàn trả đủ tiền cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm 

c, d khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này; 

c) Buộc nộp số tiền ký quỹ theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các 

điểm c, d khoản 4 Điều này. 

Điều 46. Vi phạm quy định về tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và 

quản lý người lao động ở ngoài nước 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không báo cáo danh sách lao động xuất cảnh với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài theo quy định; 

b) Không phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian làm 

việc ở nước ngoài. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh 

nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; 

b) Không kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị tai nạn lao động, 

tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài 

sản hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tư 

vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động; 
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b) Lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức 

đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định; 

c) Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 

không thuộc trường hợp doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài hoặc doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức 

thực tập nâng cao tay nghề; 

d) Đưa người lao động đi làm việc ở khu vực, ngành, nghề và công việc bị cấm hoặc không 

được nước tiếp nhận người lao động cho phép. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung 

Đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ 

từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, các điểm a, b, d 

khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc đưa người lao động về nước theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động hoặc 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 2, điểm d khoản 3 Điều này; 

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã thu 

tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà 

nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 

Điều này. 

Điều 47. Vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên 

quan khác 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi không 

đăng ký hợp đồng cá nhân tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động; 

b) Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng mà không phải do bị cưỡng bức lao động; 

c) Sau khi nhập cảnh nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc về nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này. 

Chương V 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH; THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Mục 1. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ LẬP BIÊN BẢN VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điều 48. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính được 

quy định trong Nghị định này bao gồm: 
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1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều 49, 50, 51, 52, 

53, 54 của Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Công chức, viên chức đang làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về lao động, bảo hiểm xã 

hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 49. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội và đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II, trừ hình thức xử phạt bổ sung 

quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II và Chương III của Nghị 

định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội và đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II và Chương IV, trừ hình thức 

xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV 

của Nghị định này. 

Điều 50. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra lao động 

1. Thanh tra viên lao động, người được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội quy định tại Chương II và Chương III của Nghị 

định này. 

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội và đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II và Chương IV, trừ hình thức 

xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định này; 
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d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV 

của Nghị định này. 

3. Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội và đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II và Chương IV, trừ hình thức 

xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV 

của Nghị định này. 

4. Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 52.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội và đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II và Chương IV, trừ hình thức 

xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV 

của Nghị định này. 

5. Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan 

quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, bảo 

hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động, bảo hiểm xã hội và đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II và Chương IV, trừ hình thức 

xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV 

của Nghị định này. 

Điều 51. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước 

Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước có quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính 

quy định tại Chương IV của Nghị định này: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng. 

3. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương IV của Nghị định này. 

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương IV của Nghị định này. 
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Điều 52. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục An toàn lao động 

Cục trưởng Cục An toàn lao động có quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính quy định 

tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 của Nghị định này: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 75.000.000 đồng. 

3. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại các Điều 24, 25, 26 của Nghị định này. 

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điều 21, 22, 24, 25 của Nghị định 

này. 

Điều 53. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Bảo hiểm xã hội 

1. Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 38 của Nghị định này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 7 Điều 38 của Nghị định này. 

2. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 38 của Nghị định này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 7 Điều 38 của Nghị định này. 

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết 

định thành lập có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 52.500.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 38 của Nghị định này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 7 Điều 38 của Nghị định này. 

Điều 54. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác 

1. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy 

quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài có quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương IV của Nghị 

định này: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa người lao động về nước theo yêu cầu của 

nước tiếp nhận người lao động hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 

quy định tại Chương IV của Nghị định này. 

2. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền xử phạt, áp 

dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 

Điều 31 Nghị định này. 
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Mục 2. THỦ TỤC XỬ PHẠT 

Điều 55. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam 

1. Người lao động bị phạt tiền ở nước ngoài có thể nộp tiền phạt tại cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. 

2. Tiền phạt được thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu bằng ngoại tệ thì được quy đổi 

ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá của ngân hàng thương mại tại thời điểm xử phạt. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, 

Bộ Tư pháp hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 56. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

2: Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Hành vi ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng được quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 47 của Nghị định này là hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện và 

thời hiệu xử phạt sẽ được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. 

Điều 57. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xảy ra trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các 

quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách 

nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho các cá nhân, tổ chức vi 

phạm. 

Điều 58. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

việc thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
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- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX(2b). 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 135/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của 

Bộ luật Lao động. 

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội. 

Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí 

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy 

định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm 

nghỉ hưu. 

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có 

năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu 

và thời điểm hưởng chế độ hưu trí. 

Điều 4. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường 

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 

169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: 

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao 

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

với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi 
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đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến 

khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện theo bảng dưới đây: 

Lao động nam Lao động nữ 

Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu 

2021 60 tuổi 3 tháng 2021 55 tuổi 4 tháng 

2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng 

2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi 

2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng 

2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng 

2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi 

2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng 

Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng 

    2029 58 tuổi 

    2030 58 tuổi 4 tháng 

    2031 58 tuổi 8 tháng 

    2032 59 tuổi 

    2033 59 tuổi 4 tháng 

    2034 59 tuổi 8 tháng 

    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi 

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại 

khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường 

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao 

động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: 

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng 

không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm 

nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác: 
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a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành. 

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian 

làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên. 

2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực 

hiện theo bảng dưới đây: 

Lao động nam Lao động nữ 

Năm nghỉ hưu 
Tuổi nghỉ hưu thấp 

nhất 
Năm nghỉ hưu 

Tuổi nghỉ hưu thấp 

nhất 

2021 55 tuổi 3 tháng 2021 50 tuổi 4 tháng 

2022 55 tuổi 6 tháng 2022 50 tuổi 8 tháng 

2023 55 tuổi 9 tháng 2023 51 tuổi 

2024 56 tuổi 2024 51 tuổi 4 tháng 

2025 56 tuổi 3 tháng 2025 51 tuổi 8 tháng 

2026 56 tuổi 6 tháng 2026 52 tuổi 

2027 56 tuổi 9 tháng 2027 52 tuổi 4 tháng 

Từ năm 2028 trở đi 57 tuổi 2028 52 tuổi 8 tháng 

    2029 53 tuổi 

    2030 53 tuổi 4 tháng 

    2031 53 tuổi 8 tháng 

    2032 54 tuổi 

    2033 54 tuổi 4 tháng 

    2034 54 tuổi 8 tháng 
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Từ năm 2035 trở 

đi 
55 tuổi 

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại 

khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường 

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao 

động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: 

1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động 

tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này. 

2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao 

động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ 

luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 7. Quy định chuyển tiếp 

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi 

hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội được 

thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 

Điều 219 của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định này. 

2. Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 

làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 

tháng 12 năm 2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu 

quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau: 

a) Đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật 

Bảo hiểm xã hội 

Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi theo điểm a khoản 1 

Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của 

Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này. 

Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 

01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã 

hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của 

Nghị định này. 

Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định này thì lấy mốc tuổi giảm 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 

219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này. 

b) Đối với người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm 

xã hội 
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Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi theo điểm a khoản 2 

Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của 

Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này. 

Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 

01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã 

hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của 

Nghị định này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định trước đây trái với Nghị định 

này và các quy định sau đây hết hiệu lực: 

a) Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 

về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

b) Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự 

nguyện. 

c) Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 

33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân 

nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. 

Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./ 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 



 

490 

 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

  

PHỤ LỤC I 

LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG 

GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ) 

Lao động nam Lao động nữ 

Thời điểm sinh 

Tuổi 

nghỉ 

hưu 

Thời điểm hưởng 

lương hưu 
Thời điểm sinh 

Tuổi 

nghỉ 

hưu 

Thời điểm hưởng 

lương hưu 

Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm 

1 1961 

60 tuổi 

3 tháng 

5 2021 1 1966 

55 tuổi 

4 tháng 

6 2021 

2 1961 6 2021 2 1966 7 2021 

3 1961 7 2021 3 1966 8 2021 

4 1961 8 2021 4 1966 9 2021 

5 1961 9 2021 5 1966 10 2021 

6 1961 10 2021 6 1966 11 2021 

7 1961 11 2021 7 1966 12 2021 

8 1961 12 2021 8 1966 1 2022 

9 1961 1 2022 9 1966 

55 tuổi 

8 tháng 

6 2022 

10 1961 

60 tuổi 

6 tháng 

5 2022 10 1966 7 2022 

11 1961 6 2022 11 1966 8 2022 

12 1961 7 2022 12 1966 9 2022 

1 1962 8 2022 1 1967 10 2022 

2 1962 9 2022 2 1967 11 2022 

3 1962 10 2022 3 1967 12 2022 
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4 1962 11 2022 4 1967 1 2023 

5 1962 12 2022 5 1967 

56 tuổi 

6 2023 

6 1962 1 2023 6 1967 7 2023 

7 1962 

60 tuổi 

9 tháng 

5 2023 7 1967 8 2023 

8 1962 6 2023 8 1967 9 2023 

9 1962 7 2023 9 1967 10 2023 

10 1962 8 2023 10 1967 11 2023 

11 1962 9 2023 11 1967 12 2023 

12 1962 10 2023 12 1967 1 2024 

1 1963 11 2023 1 1968 

56 tuổi 

4 tháng 

6 2024 

2 1963 12 2023 2 1968 7 2024 

3 1963 1 2024 3 1968 8 2024 

4 1963 

61 tuổi 

5 2024 4 1968 9 2024 

5 1963 6 2024 5 1968 10 2024 

6 1963 7 2024 6 1968 11 2024 

7 1963 8 2024 7 1968 12 2024 

8 1963 9 2024 8 1968 1 2025 

9 1963 10 2024 9 1968 

56 tuổi 

8 tháng 

6 2025 

10 1963 11 2024 10 1968 7 2025 

11 1963 12 2024 11 1968 8 2025 

12 1963 1 2025 12 1968 9 2025 

1 1964 

61 tuổi 

3 tháng 

5 2025 1 1969 10 2025 

2 1964 6 2025 2 1969 11 2025 

3 1964 7 2025 3 1969 12 2025 

4 1964 8 2025 4 1969 1 2026 
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5 1964 9 2025 5 1969 

57 tuổi 

6 2026 

6 1964 10 2025 6 1969 7 2026 

7 1964 11 2025 7 1969 8 2026 

8 1964 12 2025 8 1969 9 2026 

9 1964 1 2026 9 1969 10 2026 

10 1964 

61 tuổi 

6 tháng 

5 2026 10 1969 11 2026 

11 1964 6 2026 11 1969 12 2026 

12 1964 7 2026 12 1969 1 2027 

1 1965 8 2026 1 1970 

57 tuổi 

4 tháng 

6 2027 

2 1965 9 2026 2 1970 7 2027 

3 1965 10 2026 3 1970 8 2027 

4 1965 11 2026 4 1970 9 2027 

5 1965 12 2026 5 1970 10 2027 

6 1965 1 2027 6 1970 11 2027 

7 1965 

61 tuổi 

9 tháng 

5 2027 7 1970 12 2027 

8 1965 6 2027 8 1970 1 2028 

9 1965 7 2027 9 1970 

57 tuổi 

8 tháng 

6 2028 

10 1965 8 2027 10 1970 7 2028 

11 1965 9 2027 11 1970 8 2028 

12 1965 10 2027 12 1970 9 2028 

1 1966 11 2027 1 1971 10 2028 

2 1966 12 2027 2 1971 11 2028 

3 1966 1 2028 3 1971 12 2028 

Từ tháng 4/1966 

trở đi 
62 tuổi 

Tháng liền kề sau 

tháng người lao 

động đủ 62 tuổi 

4 1971 1 2029 
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5 1971 

58 tuổi 

6 2029 

6 1971 7 2029 

7 1971 8 2029 

8 1971 9 2029 

9 1971 10 2029 

10 1971 11 2029 

11 1971 12 2029 

12 1971 1 2030 

1 1972 

58 tuổi 

4 tháng 

6 2030 

2 1972 7 2030 

3 1972 8 2030 

4 1972 9 2030 

5 1972 10 2030 

6 1972 11 2030 

7 1972 12 2030 

8 1972 1 2031 

9 1972 

58 tuổi 

8 tháng 

6 2031 

10 1972 7 2031 

11 1972 8 2031 

12 1972 9 2031 

1 1973 10 2031 

2 1973 11 2031 

3 1973 12 2031 

4 1973 1 2032 

5 1973 59 tuổi 6 2032 
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6 1973 7 2032 

7 1973 8 2032 

8 1973 9 2032 

9 1973 10 2032 

10 1973 11 2032 

11 1973 12 2032 

12 1973 1 2033 

1 1974 

59 tuổi 

4 tháng 

6 2033 

2 1974 7 2033 

3 1974 8 2033 

4 1974 9 2033 

5 1974 10 2033 

6 1974 11 2033 

7 1974 12 2033 

8 1974 1 2034 

9 1974 

59 tuổi 

8 tháng 

6 2034 

10 1974 7 2034 

11 1974 8 2034 

12 1974 9 2034 

1 1975 10 2034 

2 1975 11 2034 

3 1975 12 2034 

4 1975 1 2035 

Từ tháng 5/1975 

trở đi 
60 tuổi 

Tháng liền kề sau 

tháng người lao 

động đủ 60 tuổi 
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PHỤ LỤC II 

TUỔI NGHỈ HƯU THẤP NHẤT GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ) 

Lao động nam Lao động nữ 

Thời điểm sinh 
Tuổi nghỉ 

hưu 

Thời điểm 

hưởng lương 

hưu 

Thời điểm 

sinh 

Tuổi nghỉ 

hưu 

Thời điểm 

hưởng lương 

hưu 

Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm 

1 1966 

55 tuổi 3 

tháng 

5 2021 1 1971 

50 tuổi 4 

tháng 

6 2021 

2 1966 6 2021 2 1971 7 2021 

3 1966 7 2021 3 1971 8 2021 

4 1966 8 2021 4 1971 9 2021 

5 1966 9 2021 5 1971 10 2021 

6 1966 10 2021 6 1971 11 2021 

7 1966 11 2021 7 1971 12 2021 

8 1966 12 2021 8 1971 1 2022 

9 1966 1 2022 9 1971 

50 tuổi 8 

tháng 

6 2022 

10 1966 

55 tuổi 6 

tháng 

5 2022 10 1971 7 2022 

11 1966 6 2022 11 1971 8 2022 

12 1966 7 2022 12 1971 9 2022 

1 1967 8 2022 1 1972 10 2022 

2 1967 9 2022 2 1972 11 2022 

3 1967 10 2022 3 1972 12 2022 

4 1967 11 2022 4 1972 1 2023 

5 1967 12 2022 5 1972 

51 tuổi 

6 2023 

6 1967 1 2023 6 1972 7 2023 

7 1967 55 tuổi 9 5 2023 7 1972 8 2023 



 

496 

 

8 1967 
tháng 

6 2023 8 1972 9 2023 

9 1967 7 2023 9 1972 10 2023 

10 1967 8 2023 10 1972 11 2023 

11 1967 9 2023 11 1972 12 2023 

12 1967 10 2023 12 1972 1 2024 

1 1968 11 2023 1 1973 

51 tuổi 4 

tháng 

6 2024 

2 1968 12 2023 2 1973 7 2024 

3 1968 1 2024 3 1973 8 2024 

4 1968 

56 tuổi 

5 2024 4 1973 9 2024 

5 1968 6 2024 5 1973 10 2024 

6 1968 7 2024 6 1973 11 2024 

7 1968 8 2024 7 1973 12 2024 

8 1968 9 2024 8 1973 1 2025 

9 1968 10 2024 9 1973 

51 tuổi 8 

tháng 

6 2025 

10 1968 11 2024 10 1973 7 2025 

11 1968 12 2024 11 1973 8 2025 

12 1968 1 2025 12 1973 9 2025 

1 1969 

56 tuổi 3 

tháng 

5 2025 1 1974 10 2025 

2 1969 6 2025 2 1974 11 2025 

3 1969 7 2025 3 1974 12 2025 

4 1969 8 2025 4 1974 1 2026 

5 1969 9 2025 5 1974 

52 tuổi 

6 2026 

6 1969 10 2025 6 1974 7 2026 

7 1969 11 2025 7 1974 8 2026 

8 1969 12 2025 8 1974 9 2026 
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9 1969 1 2026 9 1974 10 2026 

10 1969 

56 tuổi 6 

tháng 

5 2026 10 1974 11 2026 

11 1969 6 2026 11 1974 12 2026 

12 1969 7 2026 12 1974 1 2027 

1 1970 8 2026 1 1975 

52 tuổi 4 

tháng 

6 2027 

2 1970 9 2026 2 1975 7 2027 

3 1970 10 2026 3 1975 8 2027 

4 1970 11 2026 4 1975 9 2027 

5 1970 12 2026 5 1975 10 2027 

6 1970 1 2027 6 1975 11 2027 

7 1970 

56 tuổi 9 

tháng  

5 2027 7 1975 12 2027 

8 1970 6 2027 8 1975 1 2028 

9 1970 7 2027 9 1975 

52 tuổi 8 

tháng 

6 2028 

10 1970 8 2027 10 1975 7 2028 

11 1970 9 2027 11 1975 8 2028 

12 1970 10 2027 12 1975 9 2028 

1 1971 11 2027 1 1976 10 2028 

2 1971 12 2027 2 1976 11 2028 

3 1971 1 2028 3 1976 12 2028 

Từ tháng 

4/1971 trở đi 
57 tuổi 

Tháng liền kề sau 

tháng người lao 

động đủ 57 tuổi 

4 1976 1 2029 

  

5 1976 

53 tuổi 

6 2029 

6 1976 7 2029 

7 1976 8 2029 

8 1976 9 2029 
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9 1976 10 2029 

10 1976 11 2029 

11 1976 12 2029 

12 1976 1 2030 

1 1977 

53 tuổi 4 

tháng 

6 2030 

2 1977 7 2030 

3 1977 8 2030 

4 1977 9 2030 

5 1977 10 2030 

6 1977 11 2030 

7 1977 12 2030 

8 1977 1 2031 

9 1977 

53 tuổi 8 

tháng 

6 2031 

10 1977 7 2031 

11 1977 8 2031 

12 1977 9 2031 

1 1978 10 2031 

2 1978 11 2031 

3 1978 12 2031 

4 1978 1 2032 

5 1978 

54 tuổi 

6 2032 

6 1978 7 2032 

7 1978 8 2032 

8 1978 9 2032 

9 1978 10 2032 
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10 1978 11 2032 

11 1978 12 2032 

12 1978 1 2033 

1 1979 

54 tuổi 4 

tháng 

6 2033 

2 1979 7 2033 

3 1979 8 2033 

4 1979 9 2033 

5 1979 10 2033 

6 1979 11 2033 

7 1979 12 2033 

8 1979 1 2034 

9 1979 

54 tuổi 8 

tháng 

6 2034 

10 1979 7 2034 

11 1979 8 2034 

12 1979 9 2034 

1 1980 10 2034 

2 1980 11 2034 

3 1980 12 2034 

4 1980 1 2035 

Từ tháng 

5/1980 trở đi 
55 tuổi 

Tháng liền kề sau 

tháng người lao 

động đủ 55 tuổi 

  

PHỤ LỤC III 

CÔNG VIỆC KHAI THÁC THAN TRONG HẦM LÒ 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ) 

1. Khai thác mỏ hầm lò. 

2. Khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò. 
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3. Đội viên cứu hộ mỏ. 

4. Sửa chữa cơ điện trong hầm lò. 

5. Vận hành trạm quạt khí nén, điện, diezel, trạm xạc ắc quy trong hầm lò. 

6. Thợ sắt, thợ thoát nước trong hầm lò. 

7. Vận tải than trong hầm lò. 

8. Đo khí, đo gió, trực cửa gió, trắc địa, KCS trong hầm lò. 

9. Công nhân vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hầm lò. 

10. Vận hành và phụ tàu điện, tàu ắc quy trong hầm lò. 

11. Vận hành, sửa chữa, nạp ắc quy trong hầm lò. 

12. Nghiệm thu các sản phẩm trong hầm lò. 

13. Thủ kho các loại trong hầm lò. 

14. Bảo vệ kho trong hầm lò. 

15. Quét dọn hầm vệ sinh, nạo vét bùn trong hầm lò. 

16. Vận chuyển vật liệu trong hầm lò. 

17. Trực gác tín hiệu trong hầm lò. 

18. Phục vụ bồi dưỡng trong hầm lò. 

19. Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc trong hầm lò. 

20. Vận hành trạm mạng trong hầm lò. 

21. Trực gác cửa gió trong hầm lò. 

22. Chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò. 

23. Chỉ đạo sản xuất trực tiếp trong hầm lò (quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng lò, lò 

trưởng). 

24. Nhân viên, công nhân giám sát an toàn trong hầm lò. 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 145/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT 

LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 1 7 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động: 

1. Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12.  

2. Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 

36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51.  

3. Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54. 

4. Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo khoản 4 

Điều 63. 

5. Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98.  

6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 5 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 

116. 

7. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 

2 Điều 130; Điều 131. 

8. Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135. 

9. Lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161. 

10. Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 

209; khoản 2 Điều 210. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động, người học nghề, tập nghề theo khoản 1 Điều 2 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 2 của Bộ luật Lao động. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Nghị 

định này.  

Chương II 

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 

Điều 3. Sổ quản lý lao động 
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Việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động tại khoản 1 Điều 12 của Bộ luật 

Lao động được quy định như sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ 

quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

2. Sổ quản lý lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo đảm các 

thông tin cơ bản về người lao động, gồm: họ tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; 

nơi cư trú; số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trình độ 

chuyên môn kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; 

thời điểm bắt đầu làm việc; tham gia bảo hiểm xã hội; tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số 

ngày nghỉ trong năm; số giờ làm thêm; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời 

điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, cập nhật các thông tin quy định tại 

khoản 2 Điều này kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc; quản lý, sử dụng và xuất 

trình sổ quản lý lao động với cơ quan quản lý về lao động và các cơ quan liên quan khi có 

yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động 

Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 

Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 

122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên 

thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình 

việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa 

đơn của doanh nghiệp. 

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người 

sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, 

chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình 

hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản 

giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, 

chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao 

động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy 

đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 6 và hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo 

Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không thể báo cáo tình hình sử dụng lao 

động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy đến Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

Chương III 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Mục 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC 

THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 
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Điều 5. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc 

trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước nắm giữ 

trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  

Hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại khoản 4 Điều 21 của Bộ luật Lao động gồm những 

nội dung chủ yếu: 

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu, số điện thoại, địa chỉ liên lạc của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; trình độ đào tạo; địa chỉ nơi cư trú tại 

Việt Nam, địa chỉ nơi cư trú tại nước ngoài (đối với người lao động là người nước ngoài); số 

thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; số điện thoại, địa chỉ liên 

lạc; số Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc văn bản xác nhận 

không thuộc diện cấp Giấy phép lao động; các giấy tờ khác theo yêu cầu của người sử dụng 

lao động (đối với người lao động là người nước ngoài) nếu có của người lao động được thuê 

làm giám đốc. 

3. Công việc được làm, không được làm và nghĩa vụ gắn với kết quả thực hiện công việc 

của người lao động được thuê làm giám đốc. 

4. Địa điểm làm việc của người lao động được thuê làm giám đốc.  

5. Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận tối đa không quá 36 tháng. Đối 

với người lao động là người nước ngoài được thuê làm giám đốc thì thời hạn hợp đồng lao 

động không vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp.  

6. Nội dung, thời hạn, trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của doanh 

nghiệp đối với người lao động được thuê làm giám đốc và xử lý vi phạm. 

7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, bao gồm:  

a) Cung cấp thông tin cho người lao động được thuê làm giám đốc để thực hiện nhiệm vụ;  

b) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người được thuê làm giám 

đốc;  

c) Các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; 

d) Ban hành quy chế làm việc đối với giám đốc; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động được thuê làm giám đốc về: trả lương, 

thưởng; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trang bị phương tiện 

làm việc, đi lại, ăn, ở; đào tạo, bồi dưỡng; 

e) Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận. 

8. Quyền và nghĩa vụ của người lao động được thuê làm giám đốc, bao gồm: 

a) Thực hiện các công việc theo hợp đồng lao động;  

b) Báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

công việc theo hợp đồng lao động; 

c) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về vốn, tài sản, lao động và các nguồn lực khác;  

d) Được hưởng các chế độ về: tiền lương, thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

trang bị phương tiện làm việc, đi lại, ăn, ở; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ khác do hai bên thỏa thuận;  

đ) Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận. 

9. Điều kiện, quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động. 
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10. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động được thuê làm giám 

đốc khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

11. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại. 

12. Các nội dung khác do hai bên thỏa thuận. 

Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc 

trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trở xuống 

Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

trở xuống thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.  

Mục 2. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Điều 7. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với một 

số ngành, nghề, công việc đặc thù 

Ngành, nghề, công việc đặc thù và thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao 

động như sau: 

1. Ngành, nghề, công việc đặc thù gồm: 

a) Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa 

chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay; 

b) Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử 

dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

c) Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; 

thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài; 

d) Trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Khi người lao động làm ngành, nghề, công việc quy định tại khoản 1 Điều này đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau: 

a) Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao 

động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; 

b) Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có 

thời hạn dưới 12 tháng.  

Điều 8. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 

của Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 

tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 

và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động, trừ các trường hợp sau: 

a) Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật 

Lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục 

trở lên quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. Trường hợp được coi là 

có lý do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại 

Điều 47 của Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình 

từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật 

Lao động. 

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động 

từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm 
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quy định tại khoản 3 Điều này ít hơn 24 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 

chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền lương. 

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người 

lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời 

gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, 

trong đó: 

a) Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: 

thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử 

dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động 

khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo 

quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa 

vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời 

gian ngừng việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, 

nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời 

gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao 

động.  

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: thời gian người lao 

động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người lao 

động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật 

nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một 

khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp. 

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động 

được tính theo năm (đủ 12 tháng); trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được 

tính bằng 1/2 năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm làm việc.  

4. Xác định thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều này trong một số trường hợp đặc biệt: 

a) Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh 

nghiệp nhà nước, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mà người lao động có 

thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 

chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp đó trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa 

nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp một lần khi phục viên hoặc trợ 

cấp xuất ngũ, chuyển ngành thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tính cả thời gian 

người lao động đã làm việc thực tế cho mình và thời gian người lao động đã làm việc thực 

tế ở khu vực nhà nước trước đó. 

 Thời gian làm việc thực tế ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà 

nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 gồm: thời gian làm việc thực tế ở cơ quan nhà nước; 

đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thời gian làm việc ở doanh nghiệp nhà 

nước. 

b) Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng 

lao động kế tiếp nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động mà khi chấm 

dứt từng hợp đồng lao động chưa được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm thì thời 

gian thực tế làm việc cho người sử dụng lao động là tổng thời gian làm việc theo các hợp 

đồng lao động trừ thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu 
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toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã 

giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm, hợp đồng lao động mà 

người lao động bị xử lý kỷ luật lao động sa thải, hợp đồng lao động mà người lao động đơn 

phương chấm dứt trái pháp luật (nếu có). 

c) Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã theo phương án 

sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động sau khi chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định thời gian 

người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc, 

trợ cấp mất việc làm như sau: 

c1) Trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 

và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động thì thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động được tính trả trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc thực tế theo 

các hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động trước và sau khi chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản. 

c2) Trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ 

luật Lao động thì thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động 

được tính trả trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế theo các hợp đồng lao 

động cho người sử dụng lao động sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 

Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động được tính trả trợ 

cấp thôi việc là thời gian làm việc thực tế theo các hợp đồng lao động cho người sử dụng lao 

động trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 

c3) Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với cả thời gian 

người lao động làm việc tại khu vực nhà nước mà được tuyển dụng lần cuối trước ngày 01 

tháng 01 năm 1995 vào doanh nghiệp trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho 

thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 

sản theo quy định tại điểm a khoản này.  

5. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được quy định như sau: 

a) Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 

tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc, mất việc làm. 

b) Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng 

lao động kế tiếp nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Bộ luật Lao động thì tiền lương 

để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề 

theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng. Trường hợp hợp 

đồng lao động cuối cùng bị tuyên bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức lương 

tối thiểu vùng do Chính phủ công bố hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì 

tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn 

mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể. 

6. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm đối với người lao động được hạch 

toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động. 

Mục 3. XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 

Điều 9. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần 

Việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Lao động 

được quy định như sau: 
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1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người 

lao động tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho 

phù hợp với thỏa ước lao động tập thể và pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên trong thời gian từ khi bắt đầu làm việc theo hợp 

đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ 

sung thì được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng, trường hợp không có 

thỏa ước lao động tập thể thì thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định 

của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên phải thỏa 

thuận lại mức lương cho đúng quy định và người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định 

phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận lại so với tiền lương trong hợp đồng lao động 

bị tuyên bố vô hiệu để hoàn trả cho người lao động tương ứng với thời gian làm việc thực tế 

theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu. 

3. Trường hợp hai bên không thống nhất sửa đổi, bổ sung các nội dung đã bị tuyên bố vô 

hiệu thì: 

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; 

b) Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của hai bên từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị 

tuyên bố vô hiệu từng phần đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo khoản 

2 Điều này; 

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này; 

d) Thời gian làm việc của người lao động theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu được 

tính là thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực 

hiện chế độ theo quy định của pháp luật về lao động. 

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm 

quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao 

động ký lại hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng 

lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi hợp đồng lao động được ký lại thực hiện như sau: 

a) Nếu quyền, lợi ích của mỗi bên trong hợp đồng lao động không thấp hơn quy định của 

pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao 

động được thực hiện theo nội dung hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu; 

b) Nếu hợp đồng lao động có nội dung về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mỗi bên vi phạm 

pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến phần nội dung khác của hợp đồng lao động thì 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Nghị định này; 

c) Thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu được tính 

là thời gian làm việc của người lao động cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực 

hiện chế độ theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì: 

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; 

b) Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao 

động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. 



 

508 

 

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người 

giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng 

lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công 

việc mà pháp luật cấm 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao 

động giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng 

lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi giao kết hợp đồng lao động mới thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này. 

3. Trường hợp hai bên không giao kết hợp đồng lao động mới thì: 

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; 

b) Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao 

động bị tuyên bố vô hiệu đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo khoản 2 

Điều này; 

c) Người sử dụng lao động trả cho người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận 

nhưng cứ mỗi năm làm việc ít nhất bằng một tháng lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng 

đối với địa bàn người lao động làm việc do Chính phủ quy định tại thời điểm quyết định 

tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Thời gian làm việc của người lao động để tính trợ cấp 

là thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu xác định theo điểm 

a khoản 3 Điều 8 Nghị định này; 

d) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với các hợp đồng lao động trước hợp đồng lao 

động bị tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, nếu có. 

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ 

nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp 

đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Chương IV 

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Điều 12. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao kết 

hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu 

sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh 

nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê lại). 

Điều 13. Bên thuê lại lao động 

Bên thuê lại lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sử dụng người lao động thuê lại để làm những công 

việc theo danh mục công việc được phép thuê lại lao động trong một thời gian nhất định. 

Điều 14. Người lao động thuê lại  

Người lao động thuê lại là người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh 

nghiệp cho thuê lại tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang làm việc 

và chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động. 

Mục 2. KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI 

Điều 15. Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ 
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1. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này tại 

ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng nhận ký quỹ). 

2. Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác 

đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động 

tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc bồi thường cho người lao động 

thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm hợp đồng lao động với người 

lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại do không bảo đảm về quyền 

và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại. 

Điều 16. Nộp tiền ký quỹ 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận 

ký quỹ và tuân thủ quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cho thuê lại được hưởng lãi suất 

từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ và phù hợp quy định của pháp 

luật. 

2. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho 

thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này sau khi 

doanh nghiệp cho thuê lại hoàn thành thủ tục ký quỹ. Trường hợp thay đổi một trong các 

thông tin trên giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động, gồm: tên doanh 

nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số tài khoản ký quỹ thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi văn bản 

đề nghị và các tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin tới ngân hàng nhận ký quỹ để 

thay đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

Điều 17. Quản lý tiền ký quỹ 

1. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm phong tỏa toàn bộ số tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp cho thuê lại, quản lý tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật về ký quỹ.  

2. Ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện cho doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ, trích tiền 

ký quỹ và yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại nộp bổ sung tiền ký quỹ theo đúng quy định tại 

Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định này. 

3. Ngân hàng nhận ký quỹ không được cho doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi 

chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Điều 18. Rút tiền ký quỹ 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính đồng ý 

để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

a) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê 

lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật; 

b) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao 

động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại 

cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động 

thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp 

luật; 

c) Doanh nghiệp không được cấp giấy phép; 

d) Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy 

phép; 
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đ) Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt 

Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác. 

2. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho rút tiền ký quỹ gửi đến Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, gồm: 

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại; 

b) Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; 

danh sách, số lượng người lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán đối với 

trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối 

với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ quy định tại điểm d khoản 1 

Điều này; 

d) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động đối với trường hợp rút tiền 

ký quỹ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này. 

3. Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm: 

a) Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều này; 

b) Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu 

số 02/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có). 

4. Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ được thực hiện như sau: 

a) Doanh nghiệp cho thuê lại nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi 

rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội kiểm tra, xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại và việc hoàn thành nghĩa 

vụ đối với người lao động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều này và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý để doanh 

nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đồng ý về việc rút 

tiền ký quỹ và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và 

ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời doanh nghiệp cho thuê lại trong đó nêu rõ lý do 

không đồng ý; 

d) Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại ngân hàng nhận 

ký quỹ; 

đ) Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho 

thuê lại, nếu đúng quy định thì ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê lại thực 

hiện rút tiền ký quỹ trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký 

quỹ.  

Trường hợp rút tiền ký quỹ theo quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì 

việc thanh toán, bồi thường cho người lao động thuê lại do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp 

chi trả theo phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý sau khi trừ chi 

phí dịch vụ ngân hàng. 

Điều 19. Trích tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê lại không thực hiện nghĩa vụ đối 

với người lao động thuê lại 
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1. Khi hết 60 ngày kể từ ngày đến hạn mà doanh nghiệp chưa thanh toán các chế độ, quyền 

lợi cho người lao động thuê lại tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này thì Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại thanh toán các chế độ, 

quyền lợi cho người lao động thuê lại sau khi trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội và các 

cơ quan tổ chức liên quan khác. Sau 10 ngày kể từ ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội có văn bản yêu cầu mà doanh nghiệp cho thuê lại không thực hiện thanh toán, không có 

văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ để thanh toán chế độ cho người lao động thì Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trích tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp cho thuê lại để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại theo 

trình tự, thủ tục như sau: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại báo cáo về số 

lượng, danh sách người lao động cho thuê lại, số tiền chưa thanh toán, bồi thường các chế 

độ, quyền lợi của từng người lao động thuê lại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp cho thuê lại 

phải hoàn thành việc báo cáo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo 

cáo của doanh nghiệp cho thuê lại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho 

thuê lại để thanh toán chế độ cho người lao động; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trích tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp cho thuê lại. Quyết định trích tiền ký quỹ theo Mẫu số 03/PLIII Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho 

thuê lại và trực tiếp chi trả cho người lao động thuê lại theo danh sách kèm theo quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng. Tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp cho thuê được thanh toán theo thứ tự ưu tiên: tiền lương; bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các 

chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa 

ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thanh toán, 

bồi thường cho người lao động thuê lại theo quy định tại khoản 1 Điều này và báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 20. Nộp bổ sung tiền ký quỹ 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp quy 

định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều 18 và Điều 19 Nghị định này, doanh nghiệp cho 

thuê lại phải nộp bổ sung tiền ký quỹ bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này. 

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này 

mà doanh nghiệp cho thuê lại không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng nhận ký quỹ 

có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính. Trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của ngân hàng nhận ký quỹ, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép của 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định này. 

Mục 3. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, CẤP 

LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN 

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Điều 21. Điều kiện cấp giấy phép 
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1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao 

động phải bảo đảm điều kiện: 

a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không có án tích; 

c) Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc 

cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi 

đề nghị cấp giấy phép. 

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). 

Điều 22. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, 

gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp. 

Điều 23. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

1. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động in trên giấy bìa cứng có kích thước khổ A4 (21 

cm x 29,7 cm); mặt trước ghi nội dung của giấy phép trên nền trắng có hoa văn màu xanh da 

trời, có hình quốc huy in chìm, khung viền màu đen; mặt sau có quốc hiệu, quốc huy và 

dòng chữ “GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG” in trên nền màu 

xanh da trời. 

2. Nội dung giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 04/PLIII Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

3. Thời hạn của giấy phép được quy định như sau: 

a) Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng; 

b) Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;  

c) Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước 

đó. 

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

2. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 

07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không 

thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp 

tại quốc gia mang quốc tịch. 

Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản 

bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa 

lãnh sự theo quy định pháp luật. 

4. Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao 

động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau: 

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc 

quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo 

chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ 

bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động). 
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Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được 

dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật. 

5. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định này.  

Điều 25. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép 

1. Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này đến Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép. 

2. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép.  

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 

giấy phép đối với doanh nghiệp. 

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh 

nghiệp hoàn thiện hồ sơ.  

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với 

doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó 

nêu rõ lý do không cấp giấy phép. 

5. Không cấp giấy phép trong các trường hợp sau đây:  

a) Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

b) Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;  

c) Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp bị thu hồi giấy phép vì những lý do tại các điểm d, đ và điểm e khoản 1 Điều 28 

Nghị định này trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại 

lao động; 

d) Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp sử dụng giấy phép giả. 

Điều 26. Gia hạn giấy phép 

1. Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây: 

a) Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

b) Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này; 

c) Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này; 

d) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc. 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Văn bản quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định này; 

c) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 24 Nghị định này đối với 

trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp.  

3. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép  

a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép. Sau 

khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;  
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b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia 

hạn giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong 

thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ;  

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối 

với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp 

trong đó nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép. 

4. Đối với doanh nghiệp cho thuê lại không bảo đảm quy định theo khoản 1 Điều này hoặc 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không gia hạn. 

Điều 27. Cấp lại giấy phép  

1. Doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa 

chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp; 

b) Giấy phép bị mất; 

c) Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép; 

d) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy 

phép. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép như sau: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi tên doanh 

nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép hoặc giấy 

phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép; 

c) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 24 Nghị định này đối với 

trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

d) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 24 Nghị định này đối với 

trường hợp giấy phép bị mất; 

đ) Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 

Điều này. 

3. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép đối với trường hợp quy định tại điểm a, b và c khoản 1 

Điều này như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép. Sau 

khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;  

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại 

giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 

văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép đối 
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với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp 

trong đó nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép. 

4. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

này được thực hiện như sau: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 

05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới cấp 

theo quy định của pháp luật; giấy phép đã được cấp bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước đây; 

b) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới để đề nghị cấp giấy phép. Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ 

khi hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định tại điểm a khoản này; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi 

doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và xác 

nhận về các điều kiện không bị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại; 

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép có ý kiến về tình hình hoạt 

động của doanh nghiệp cho thuê lại trong thời gian hoạt động tại địa bàn, trả lời cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới và gửi kèm bản sao hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp cho thuê lại. 

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 

này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy 

phép có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép và thông 

báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới; 

đ) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê lại đã được cấp giấy phép, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.  

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính trước đây thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

28 Nghị định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 

mới có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại. 

Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính trước đây thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm c, d, đ và e khoản 

1 Điều 28 Nghị định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh không cấp giấy phép đối với doanh nghiệp cho thuê lại; 

e) Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì 

có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép. 

Điều 28. Thu hồi giấy phép 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây: 

a) Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại; 

b) Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản; 
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c) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này; 

d) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép; 

đ) Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực 

hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

e) Doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia 

hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng 

giấy phép giả.  

2. Hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều này, gồm: 

a) Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Giấy phép đã được cấp hoặc văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh 

nghiệp cho thuê lại đối với trường hợp giấy phép bị mất; 

c) Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 

09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 

d) Bản sao hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực đến thời điểm đề nghị thu hồi 

giấy phép. 

3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều này như sau: 

a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi 

rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm 

tra, rà soát các hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực của doanh nghiệp để yêu 

cầu doanh nghiệp cho thuê lại giải quyết chế độ cho người lao động theo Điều 29 Nghị định 

này và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép. 

Quyết định thu hồi giấy phép theo Mẫu số 08/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định này.  

4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép đối với trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ và 

điểm e khoản 1 Điều này thực hiện như sau:  

a) Khi phát hiện doanh nghiệp cho thuê lại thuộc trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ và 

điểm e khoản 1 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép 

của doanh nghiệp; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, 

doanh nghiệp cho thuê lại có trách nhiệm nộp lại giấy phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5. Doanh nghiệp cho thuê lại không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 

bị thu hồi giấy phép vì vi phạm các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và điểm e khoản 1 

Điều này. 

Điều 29. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp bị thu hồi giấy 

phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép  
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp 

cho thuê lại thực hiện thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện, 

giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại và bên thuê lại theo quy 

định của pháp luật lao động, đồng thời đăng công khai nội dung chấm dứt hoạt động cho 

thuê lại lao động trên ít nhất một báo điện tử được cấp phép hoạt động theo quy định của 

pháp luật trong 07 ngày liên tiếp. 

Điều 30. Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

Mục 4. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Điều 31. Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại 

1. Niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ 

bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho 

thuê lại. Trường hợp sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi 

bản sao chứng thực giấy phép đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đó để theo dõi, 

quản lý.  

2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo 

Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng 

thời báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho 

thuê lại lao động về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường 

hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động. Báo cáo 06 tháng gửi 

trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12. 

3. Kịp thời báo cáo những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao 

động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước về lao động. 

4. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định tại Điều 56 

của Bộ luật Lao động và Chương này.  

Điều 32. Trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ 

1. Thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản ký quỹ, nộp tiền ký quỹ, sử dụng tài khoản 

ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại và các quy định liên quan đến tài khoản này. 

2. Định kỳ hằng quý báo cáo về tình hình thực hiện ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại 

theo Mẫu số 11/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước ngày 15 của 

tháng đầu quý sau. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định tại Chương này. 

Điều 33. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

1. Tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, cho thuê lại lao động 

cho người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa 

bàn. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về cho 

thuê lại lao động trên địa bàn. 

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình ký quỹ, cấp 

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn quản lý theo Mẫu số 10/PLIII Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao 
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động - Thương binh và Xã hội. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 7 và báo cáo năm 

gửi trước ngày 20 tháng 01 năm sau. 

4. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định 

tại Chương này. 

Điều 34. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Gửi thông báo về việc cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép tới Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy 

phép để theo dõi, quản lý. Đồng thời gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh 

nghiệp đã được cấp giấy phép trước đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy 

phép. 

2. Công bố doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động cho 

thuê lại lao động trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại 

Chương này. 

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp 

luật lao động về cho thuê lại lao động. 

2. Tổng hợp, công khai doanh nghiệp được cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định 

tại Chương này. 

Điều 36. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng nhận ký quỹ về việc nộp, quản lý 

tiền ký quỹ của các doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định của pháp luật. 

Chương V 

ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Mục 1. TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Điều 37. Trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở (nếu có) để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của 

Bộ luật Lao động. 

Ở nơi làm việc có người lao động không tham gia là thành viên của tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở (nếu có) hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động 

này tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ (sau đây gọi là nhóm đại diện đối thoại của 

người lao động) để tham gia đối thoại với người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 

Điều 63 của Bộ luật Lao động. Số lượng thành viên nhóm đại diện đối thoại của người lao 

động xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định này. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại 

nơi làm việc các nội dung chủ yếu sau để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại 

khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động: 

a) Nguyên tắc đối thoại tại nơi làm việc; 

b) Số lượng, thành phần tham gia đối thoại của mỗi bên theo quy định tại Điều 38 Nghị định 

này; 

c) Số lần, thời gian tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm; 

d) Cách thức tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên, đối 

thoại khi có vụ việc; 
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đ) Trách nhiệm của các bên khi tham gia đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ 

luật Lao động; 

e) Việc áp dụng quy định tại Điều 176 của Bộ luật Lao động đối với các thành viên đại diện 

tham gia đối thoại bên người lao động mà không phải là thành viên ban lãnh đạo của tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở; 

g) Nội dung khác (nếu có). 

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

a) Cử đại diện bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc theo quy 

định; 

b) Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác để tổ chức các cuộc đối 

thoại tại nơi làm việc; 

c) Báo cáo tình hình thực hiện đối thoại và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động khi được yêu cầu. 

4. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động 

có trách nhiệm: 

a) Cử thành viên đại diện tham gia đối thoại theo quy định; 

b) Tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 

làm việc; 

c) Lấy ý kiến người lao động, tổng hợp và chuẩn bị nội dung đề nghị đối thoại; 

d) Tham gia đối thoại với người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ 

luật Lao động, Nghị định này và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

5. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện người lao 

động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật 

Lao động phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động tại nơi làm 

việc và quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

Điều 38. Số lượng, thành phần tham gia đối thoại  

Số lượng, thành phần tham gia đối thoại tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động được 

quy định như sau: 

1. Bên người sử dụng lao động 

Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, người sử dụng lao động quyết định 

số lượng, thành phần đại diện cho mình để tham gia đối thoại bảo đảm ít nhất 03 người, 

trong đó có người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động và quy định trong quy 

chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

2. Bên người lao động 

a) Căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng lao động và 

các yếu tố bình đẳng giới, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối 

thoại của người lao động xác định số lượng, thành phần tham gia đối thoại nhưng phải bảo 

đảm số lượng như sau:  

a1) Ít nhất 03 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng dưới 50 người lao động;  

a2) Ít nhất từ 04 người đến 08 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 50 người lao 

động đến dưới 150 người lao động;  

a3) Ít nhất từ 09 người đến 13 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 150 người lao 

động đến dưới 300 người lao động;  

a4) Ít nhất từ 14 người đến 18 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 300 người lao 

động đến dưới 500 người lao động;  

a5) Ít nhất từ 19 đến 23 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 

người lao động;  

a6) Ít nhất 24 người, nếu người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên.  
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b) Căn cứ số lượng người đại diện đối thoại của bên người lao động quy định tại điểm a 

khoản này, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người 

lao động xác định số lượng đại diện tham gia đối thoại tương ứng theo tỷ lệ thành viên của 

tổ chức và nhóm mình trên tổng số lao động của người sử dụng lao động. 

3. Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao 

động và bên người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện định 

kỳ ít nhất 02 năm một lần và công bố công khai tại nơi làm việc. Trong khoảng thời gian 

giữa 02 kỳ, xác định thành viên tham gia đối thoại, nếu có thành viên đại diện không thể 

tiếp tục tham gia thì người sử dụng lao động hoặc từng tổ chức đại diện người lao động, 

nhóm đại diện đối thoại của người lao động xem xét, quyết định bổ sung thành viên thay thế 

của tổ chức, nhóm mình và công bố công khai tại nơi làm việc. 

4. Khi tiến hành đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động, ngoài 

các thành viên tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 Điều này, hai bên thống nhất mời tất 

cả người lao động hoặc một số người lao động liên quan cùng tham gia đối thoại, bảo đảm 

có sự tham gia của đại diện lao động nữ khi đối thoại về các nội dung liên quan đến quyền, 

lợi ích của lao động nữ theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Lao động. 

Điều 39. Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 

việc. 

2. Thành phần tham gia đối thoại định kỳ là đại diện hai bên theo quy định tại khoản 3 Điều 

38 Nghị định này. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức đối thoại định kỳ do hai bên sắp 

xếp phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.  

3. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, các bên có 

trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho bên tham gia đối thoại.  

4. Đối thoại định kỳ chỉ được tiến hành khi bên người sử dụng lao động có sự tham gia của 

người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và bên người lao động có sự tham 

gia của trên 70% tổng số thành viên đại diện quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này. 

Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp 

luật của người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền và chữ ký của người đại diện 

từng tổ chức đại diện người lao động (nếu có) và của người đại diện cho nhóm đại diện đối 

thoại của người lao động (nếu có). 

5. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách 

nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại 

diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến 

những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên. 

Điều 40. Tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên 

1. Việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên được tiến hành khi nội dung 

yêu cầu đối thoại của bên đề nghị đối thoại bảo đảm các điều kiện sau:  

a) Đối với bên người sử dụng lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của 

người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động; 

b) Đối với bên người lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 

30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 

Điều 38 Nghị định này. 

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại quy định tại 

khoản 1 Điều này, bên nhận được yêu cầu đối thoại phải có văn bản trả lời, thống nhất về 
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thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại. Người sử dụng lao động và đại diện đối thoại bên 

người lao động có trách nhiệm phối hợp, tiến hành tổ chức đối thoại.  

3. Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham 

gia đối thoại theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này. 

4. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách 

nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại 

diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến 

những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên. 

Điều 41. Tổ chức đối thoại khi có vụ việc 

1. Đối với vụ việc người sử dụng lao động phải tham khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở về quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 36; cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại 

Điều 42; phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44; thang lương, bảng lương 

và định mức lao động theo quy định tại Điều 93; quy chế thưởng theo quy định tại Điều 104 

và nội quy lao động theo quy định tại Điều 118 của Bộ luật Lao động được thực hiện như 

sau: 

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo nội dung cần tham khảo, 

trao đổi ý kiến đến các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động; 

b) Các thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người lao động có trách nhiệm tổ 

chức lấy ý kiến người lao động do mình đại diện và tổng hợp thành văn bản của từng tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động để gửi 

tới người sử dụng lao động; trường hợp nội dung đối thoại liên quan đến quyền, lợi ích của 

lao động nữ thì cần bảo đảm lấy ý kiến của họ; 

c) Căn cứ ý kiến của các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại 

của người lao động, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại để thảo luận, trao đổi ý kiến, 

tham vấn, chia sẻ thông tin về những nội dung người sử dụng lao động đưa ra; 

d) Số lượng, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại do hai bên xác định 

theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

đ) Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham 

gia đối thoại theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định này; 

e) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách 

nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại 

diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến 

những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên. 

2. Đối với vụ việc tạm đình chỉ công việc của người lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 128 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao 

động mà người lao động bị tạm đình chỉ công việc là thành viên có thể trao đổi bằng văn 

bản hoặc thông qua trao đổi trực tiếp giữa đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng 

lao động và đại diện đối thoại của tổ chức đại diện người lao động. 

Mục 2. THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Điều 42. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

1. Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. 

2. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và các 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được trái pháp luật và 

đạo đức xã hội. 

Điều 43. Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai 

1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau: 
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a) Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; 

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các 

văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của người lao động; 

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà người sử dụng lao động tham gia; 

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động 

đóng góp (nếu có); 

đ) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp; 

e) Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

g) Nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể hình thức 

công khai thì người sử dụng lao động thực hiện công khai theo quy định đó, trường hợp 

pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào 

đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động và nội dung phải công khai để lựa chọn 

hình thức sau đây và thể hiện trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định 

tại Điều 48 Nghị định này: 

a) Niêm yết công khai tại nơi làm việc; 

b) Thông báo tại các cuộc họp, các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động; 

c) Thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thông báo đến 

người lao động; 

d) Thông báo trên hệ thống thông tin nội bộ; 

đ) Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 44. Nội dung, hình thức người lao động được tham gia ý kiến 

1. Người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau: 

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử 

dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội 

dung thương lượng tập thể; 

c) Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều 

kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; 

d) Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định 

của pháp luật. 

2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể hình thức 

người lao động tham gia ý kiến thì thực hiện theo quy định đó; trường hợp pháp luật không 

quy định cụ thể hình thức thì người lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ 

chức lao động, nội dung người lao động được tham gia ý kiến và quy chế dân chủ ở cơ sở 

tại nơi làm việc để lựa chọn hình thức sau đây: 

a) Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm 

đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc; 

b) Gửi góp ý, kiến nghị trực tiếp; 

c) Hình thức khác mà pháp luật không cấm. 

Điều 45. Nội dung, hình thức người lao động được quyết định 

1. Người lao động được quyết định những nội dung sau: 

a) Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; 

b) Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; 
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c) Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật; 

d) Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập 

thể theo quy định của pháp luật; 

đ) Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên. 

2. Hình thức quyết định của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Nội dung, hình thức người lao động được kiểm tra, giám sát 

1. Người lao động được kiểm tra, giám sát những nội dung sau: 

a) Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; 

b) Việc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử 

dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; 

c) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; 

d) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp của người sử dụng lao động; 

đ) Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 

2. Hình thức kiểm tra, giám sát của người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 47. Hội nghị người lao động 

1. Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức 

hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. 

2. Nội dung hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao 

động và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận. 

3. Hình thức tổ chức hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, 

trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả hội nghị người lao động thực 

hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 48 Nghị định này. 

Điều 48. Trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 

việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở 

cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định này. 

2. Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, người sử dụng 

lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và 

nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) để hoàn thiện và ban hành. Đối với 

những góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của 

người lao động mà người sử dụng lao động không tiếp thu thì phải nêu rõ lý do. 

3. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao 

động. 

Chương VI 

TIỀN LƯƠNG 

Mục 1. HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA 

Điều 49. Chức năng của Hội đồng tiền lương quốc gia 

Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo quy định 

tại khoản 2 Điều 92 của Bộ luật Lao động để thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về: 

1. Mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức 

lương tối thiểu theo giờ). 

2. Chính sách tiền lương áp dụng đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao 

động. 

Điều 50. Nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia 
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1. Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình tiền lương, mức 

sống tối thiểu của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quan hệ cung cầu 

lao động, việc làm, thất nghiệp trong nền kinh tế và các yếu tố liên quan khác làm cơ sở xác 

định mức lương tối thiểu. 

2. Xây dựng báo cáo về mức lương tối thiểu của người lao động gắn với các yếu tố xác định 

mức lương tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 91 của Bộ luật Lao động. 

3. Rà soát mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, phân vùng địa 

bàn áp dụng lương tối thiểu làm cơ sở xác định phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu 

theo từng thời kỳ. 

4. Hằng năm, tổ chức thương lượng để khuyến nghị với Chính phủ phương án điều chỉnh 

mức lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức 

lương tối thiểu theo giờ). 

5. Tư vấn, khuyến nghị với Chính phủ về một số chính sách tiền lương áp dụng chung đối 

với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã theo quy 

định của Bộ luật Lao động. 

Điều 51. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia có 17 thành viên, bao gồm: 05 thành viên đại diện của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam; 05 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở 

trung ương; 02 thành viên là chuyên gia độc lập (sau đây gọi là thành viên độc lập). Trong 

đó: 

a) Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia là 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; 

b) 03 Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, gồm: 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

c) Các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia còn lại, gồm: 04 thành viên đại diện của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 04 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam; 03 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương 

(gồm 01 thành viên đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 02 thành viên 

là đại diện của hai hiệp hội ngành nghề ở trung ương có sử dụng nhiều lao động); 02 thành 

viên độc lập là chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế - xã 

hội (không bao gồm chuyên gia, nhà khoa học đang công tác tại cơ quan, đơn vị, viện 

nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương). 

2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền 

lương quốc gia quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này và ủy quyền cho Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên khác của Hội 

đồng tiền lương quốc gia quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

các thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia không quá 05 năm.  

3. Hội đồng tiền lương quốc gia có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực để giúp Hội 

đồng, Chủ tịch Hội đồng xây dựng các báo cáo kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ của Hội 

đồng và thực hiện công tác hành chính của Hội đồng. Thành viên Bộ phận kỹ thuật và Bộ 

phận thường trực là người của các cơ quan tham gia thành viên Hội đồng, các cơ quan, tổ 

chức có liên quan, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 52. Hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia 
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1. Hội đồng tiền lương quốc gia hoạt động tập thể thông qua các phiên họp dưới sự điều 

hành của Chủ tịch Hội đồng; thảo luận dân chủ, công khai; quyết định dựa trên biểu quyết 

theo đa số. 

2. Hội đồng tiền lương quốc gia có con dấu riêng và được quản lý tại Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.  

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia được bố trí trong dự toán chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng, quyết 

toán ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn. 

Điều 53. Trách nhiệm thực hiện về thành lập và hoạt động của Hội đồng tiền lương 

quốc gia 

1. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cử đại diện tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia và gửi danh 

sách để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. 

2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp trao đổi ý kiến 

với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để lựa chọn và đề nghị hai hiệp hội ngành 

nghề ở trung ương có sử dụng nhiều lao động cử đại diện tham gia làm thành viên Hội đồng 

tiền lương quốc gia phù hợp với từng thời kỳ. 

3. Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia có trách nhiệm trao đổi ý kiến với các Phó Chủ 

tịch Hội đồng, đề xuất, lựa chọn thành viên độc lập của Hội đồng để báo cáo Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, bổ nhiệm; ban hành quy chế làm việc của Hội 

đồng, Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận thường trực của Hội đồng.  

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia; đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn 

nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia; quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các thành viên khác của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kết quả khảo sát mức sống dân cư, điều tra 

lao động, việc làm, điều tra doanh nghiệp và các số liệu thống kê liên quan khác theo đề 

nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.  

Mục 2. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ, LÀM 

VIỆC VÀO BAN ĐÊM 

Điều 54. Hình thức trả lương 

Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: 

1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động 

và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, 

theo sản phẩm và trả lương khoán như sau: 

a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn 

cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao 

động, cụ thể: 

a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc; 

a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa 

thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân 

với 12 tháng và chia cho 52 tuần; 

a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa 

thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia 

cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp 
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lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương 

ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động; 

a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa 

thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định 

bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại 

Điều 105 của Bộ luật Lao động. 

b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn 

cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn 

giá sản phẩm được giao. 

c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối 

lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. 

2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều 

này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại 

ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và 

chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động. 

Điều 55. Tiền lương làm thêm giờ 

Tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động được quy định như 

sau: 

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm 

việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 

của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau: 

Tiền lương 

làm thêm 

giờ 

= 

Tiền lương giờ thực trả của 

công việc đang làm vào ngày 

làm việc bình thường 

x 

Mức ít nhất 150% 

hoặc 200% hoặc 

300% 

x 
Số giờ  làm 

thêm 

Trong đó: 

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác 

định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà 

người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm 

khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo 

quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao 

động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, 

tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có 

người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ 

cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) 

chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao 

động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc 

bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn 

và không kể số giờ làm thêm); 

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày 

làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 

200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, 

áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với tiền 

lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với 

giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày 

nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi 

làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm 
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ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử 

dụng lao động và được tính theo công thức sau: 

Tiền lương 

làm thêm giờ 
= 

Đơn giá tiền lương sản phẩm của 

ngày làm việc bình thường 
x 

Mức ít nhất 150% 

hoặc 200% hoặc 

300% 

x 
Số sản phẩm 

làm thêm 

Trong đó: 

Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, 

áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với đơn 

giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm 

thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm 

của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, 

ngày nghỉ có hưởng lương. 

3. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả 

lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi 

ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ 

vào ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 56. Tiền lương làm việc vào ban đêm 

Tiền lương làm việc vào ban đêm theo khoản 2 Điều 98 của Bộ luật Lao động, được tính 

theo công thức sau: 

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm 

được tính như sau: 

Tiền 

lương 

làm việc 

vào ban 

đêm 

= 

Tiền lương giờ thực 

trả của công việc 

đang làm vào ngày 

làm việc bình 

thường 

+ 

Tiền lương giờ 

thực trả của 

công việc đang 

làm vào ngày 

làm việc bình 

thường 

x 
Mức ít 

nhất 30% 
x 

Số giờ 

làm 

việc vào 

ban 

đêm 

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường 

được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này. 

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm 

được tính như sau:  

Tiền 

lương 

làm việc 

vào ban 

đêm 

= 

Đơn giá tiền 

lương sản phẩm 

của ngày làm 

việc bình thường 

+ 

Đơn giá tiền 

lương sản phẩm 

của ngày làm 

việc bình thường 

x 

Mức 

ít 

nhất 

30% 

x 

Số sản 

phẩm 

làm vào 

ban 

đêm 

Điều 57. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động, 

được hưởng tiền lương tính theo công thức sau: 

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban 

đêm được tính như sau: 

Tiền 

lương 

làm 

thêm 

giờ 

vào 

ban 

= 

Tiền 

lương giờ 

thực trả 

của công 

việc đang 

làm vào 

ngày làm 

x 

Mức 

ít 

nhất 

150% 

hoặc 

200% 

hoặc 

+ 

Tiền 

lương 

giờ thực 

trả của 

công 

việc 

đang 

x 

Mức 

ít 

nhất 

30% 

+ 
20

% 
x 

Tiền lương 

giờ vào ban 

ngày của 

ngày làm 

việc bình 

thường hoặc 

của ngày 

x 

Số 

giờ 

làm 

thê

m 

vào 

ban 
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đêm việc bình 

thường 

300% làm vào 

ngày 

làm việc 

bình 

thường 

nghỉ hằng 

tuần hoặc 

của ngày 

nghỉ lễ, tết, 

ngày nghỉ có 

hưởng lương 

đêm 

Trong đó:  

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác 

định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này; 

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng 

tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau: 

b1) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 

100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường 

đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước 

khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công 

việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm 

thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); 

b2) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so 

với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường; 

b3) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính 

ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc 

bình thường. 

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban 

đêm được tính như sau:  

Tiền 

lương 

làm 

thêm 

giờ 

vào 

ban 

đêm 

= 

Đơn 

giá tiền 

lương 

sản 

phẩm 

của 

ngày 

làm 

việc 

bình 

thường 

x 

Mức 

ít 

nhất 

150% 

hoặc 

200% 

hoặc 

300% 

+ 

Đơn giá 

tiền 

lương 

sản 

phẩm 

của ngày 

làm việc 

bình 

thường 

x 

Mức 

ít 

nhất 

30% 

+ 20% x 

Đơn giá tiền 

lương sản 

phẩm vào ban 

ngày của ngày 

làm việc bình 

thường hoặc 

của ngày nghỉ 

hằng tuần hoặc 

của ngày nghỉ 

lễ, tết, ngày 

nghỉ có hưởng 

lương 

x 

Số 

sản 

phẩm 

làm 

thêm 

vào 

ban 

đêm 

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc 

của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác 

định như sau: 

a) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít 

nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với 

trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm 

thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm 

việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của 

ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); 

b) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất 

bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường; 
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c) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng 

lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình 

thường. 

Chương VII 

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 

Điều 58. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương 

1. Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này. 

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc. 

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu 

sinh lý tự nhiên của con người. 

4. Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong 

thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động. 

5. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. 

6. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được 

người sử dụng lao động đồng ý. 

7. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại 

khoản 5 Điều 61 của Bộ luật Lao động. 

8. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều 176 của Bộ luật Lao động. 

9. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác 

định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời 

giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động. 

10. Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được 

hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 

Điều 59. Sự đồng ý của người lao động khi làm thêm giờ  

1. Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động, các trường hợp khác khi 

tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động 

tham gia làm thêm về các nội dung sau đây:  

a) Thời gian làm thêm;  

b) Địa điểm làm thêm; 

c) Công việc làm thêm. 

2. Trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn bản riêng thì tham khảo 

Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 60. Giới hạn số giờ làm thêm  

1. Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm 

thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

này. 

2. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm 

việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

3. Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động thì 

tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

4. Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, 

tết và ngày nghỉ hằng tuần.  

5. Thời giờ quy định tại các khoản 1 Điều 58 Nghị định này được giảm trừ khi tính tổng số 

giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại điểm b, điểm c 

khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động. 

Điều 61. Các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
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năm 

Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 107 của 

Bộ luật Lao động, các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 

giờ trong năm:  

1. Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các 

yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà 

nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động. 

2. Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp. 

3. Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc 

bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.  

Điều 62. Thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 

năm 

1. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động 

phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các nơi sau: 

a) Nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 

năm; 

b) Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 

trong một năm. 

2. Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm 

thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. 

3. Văn bản thông báo theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.  

Điều 63. Ca làm việc và tổ chức làm việc theo ca 

1. Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm 

vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm 

việc và thời gian nghỉ giữa giờ. 

2. Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên 

nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục). 

3. Trường hợp làm việc theo ca liên tục để được tính nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc quy 

định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động là trường hợp tổ chức làm việc theo ca quy 

định tại khoản 2 Điều này khi ca làm việc đó có đủ các điều kiện sau: 

a) Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên; 

b) Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút. 

Điều 64. Nghỉ trong giờ làm việc 

1. Thời gian nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 109 của 

Bộ luật Lao động được áp dụng đối với người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một 

ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm quy định tại 

Điều 106 của Bộ luật Lao động. 

2. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca 

liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định này ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm 

việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút. 

3. Người sử dụng lao động quyết định thời điểm nghỉ trong giờ làm việc, nhưng không được 

bố trí thời gian nghỉ này vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc. 

4. Ngoài trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định này, 

khuyến khích các bên thương lượng thời gian nghỉ giữa giờ tính vào giờ làm việc. 

Điều 65. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của 

người lao động 
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1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi 

hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. 

2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau 

khi hết thời gian thử việc. 

3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động. 

4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng 

cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm. 

5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 

tháng. 

6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm. 

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được 

tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. 

9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. 

10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi 

phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. 

Điều 66. Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt  

1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng 

với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số 

tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm. 

2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày 

nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có 

hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm 

tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được 

tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm. 

3. Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực 

nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng 

năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động tiếp tục 

làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà 

nước. 

Điều 67. Tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng 

năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác  

1. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo khoản 6 

Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận. 

2. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, 

nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, 

khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm 

người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.  

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa 

nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương 

theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc 

làm. 

Điều 68. Một số công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi  

1. Ngoài các công việc có tính chất đặc biệt quy định tại Điều 116 của Bộ luật Lao động, 

các công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi khác gồm:  

a) Các công việc phòng chống thiên tai, hỏa hoạn và dịch bệnh; 

b) Các công việc trong lĩnh vực thể dục, thể thao; 
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c) Sản xuất thuốc, vắc xin sinh phẩm; 

d) Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.  

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công 

việc gia công theo đơn đặt hàng. 

3. Các bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với các 

công việc có tính chất đặc biệt quy định tại Điều 116 của Bộ luật Lao động và khoản 1 Điều 

này sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Chương VIII 

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 

Điều 69. Nội quy lao động 

Nội quy lao động tại Điều 118 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao 

động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động 

thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung 

về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động. 

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của 

pháp luật có liên quan. Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau: 

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 

ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm 

thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải 

lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, 

nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương; 

b) Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn 

hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;  

c) An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, 

quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng 

và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động 

tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc; 

d) 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: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình 

dục theo quy định tại Điều 85 Nghị định này; 

đ) Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng 

lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu 

trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài 

sản và bí mật; 

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao 

động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời 

chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 

Điều 29 của Bộ luật Lao động; 

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật 

lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động 

tương ứng với hành vi vi phạm; 

h) Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng 

dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản 

hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; 

người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại; 
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i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao 

động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động 

hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động. 

 3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử 

dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với 

nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Việc tham khảo ý kiến tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định này. 

4. Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội 

dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. 

Điều 70. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động 

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động tại khoản 6 Điều 122 của Bộ luật Lao động được 

quy định như sau: 

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra 

hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện 

theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động 

phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực 

hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động. 

2. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ 

luật Lao động, người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau: 

a) Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng 

lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao 

động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến 

các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật 

Lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp; 

b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp 

quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động phải xác nhận tham dự 

cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự 

không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử 

dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không 

thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp; 

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã 

thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần 

phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động 

không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành 

họp xử lý kỷ luật lao động. 

3. Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp quy định tại điểm b, điểm c 

khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, trường hợp có người không ký vào biên bản thì 

người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản. 

4. Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ 

luật Lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ 

luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 

Điều 122 của Bộ luật Lao động. 

Điều 71. Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại 

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động được 

quy định như sau: 
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1. Khi phát hiện người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm 

mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao 

hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư 

quá định mức cho phép thì người sử dụng lao động yêu cầu người lao động tường trình bằng 

văn bản về vụ việc. 

2. Trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 72 Nghị định này, người sử 

dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại như sau: 

a) Ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại, người sử dụng 

lao động thông báo đến các thành phần phải tham dự họp bao gồm: các thành phần quy định 

tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, thẩm định viên về giá (nếu có); 

bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp. Nội dung 

thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại; họ tên 

người bị xử lý bồi thường thiệt hại và hành vi vi phạm; 

b) Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp 

quy định tại điểm a khoản này phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. 

Trường hợp một trong các thành phần không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã 

thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, 

địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết 

định thời gian, địa điểm họp; 

c) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo thời gian, địa điểm 

đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần 

phải tham dự họp quy định tại điểm a khoản này không xác nhận tham dự hoặc vắng mặt thì 

người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 

luật. 

3. Nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại phải được lập thành biên bản, thông qua 

trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên 

bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản. 

4. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải được ban hành trong thời hiệu xử lý bồi 

thường thiệt hại. Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại phải nêu rõ mức thiệt hại; nguyên 

nhân thiệt hại; mức bồi thường thiệt hại; thời hạn, hình thức bồi thường thiệt hại và được 

gửi đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

5. Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Điều 72. Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại 

Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động được quy 

định như sau: 

1. Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại là 06 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi làm 

hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài 

sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của 

người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép. 

2. Không xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động đang trong thời gian quy định tại 

khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động. 

3. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động, nếu hết thời hiệu 

hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu xử lý bồi thường 

thiệt hại nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. 

Điều 73. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ 

trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại với người sử dụng lao 
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động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ về giải quyết khiếu nại trong 

lĩnh vực lao động hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy 

định tại Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động. 

Trường hợp người sử dụng lao động quyết định xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải 

trái quy định của pháp luật thì ngoài nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Chính phủ về 

giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động hoặc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 

theo trình tự quy định tại Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao 

động có nghĩa vụ thực hiện quy định tại Điều 41 của Bộ luật Lao động. 

Chương IX 

LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LAO ĐỘNG NỮ VÀ BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 

Điều 74. Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ 

Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ là người sử dụng lao động thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

1. Sử dụng từ 10 lao động nữ đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 50% 

trở lên so với tổng số lao động. 

2. Sử dụng từ 100 lao động nữ đến dưới 1.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 

30% trở lên so với tổng số lao động. 

3. Sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên. 

Điều 75. Nơi có nhiều lao động 

Nơi có nhiều lao động được xác định như sau: 

1. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi tắt 

là khu công nghiệp) có từ 5.000 người lao động trở lên đang làm việc trong các doanh 

nghiệp và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn khu công nghiệp. 

2. Xã, phường, thị trấn có từ 3.000 người lao động trở lên đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại xã, phường, thị trấn đó. 

Điều 76. Phòng vắt, trữ sữa mẹ 

Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, không phải buồng tắm hay buồng vệ sinh; 

có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh bảo đảm vệ sinh, quạt hoặc điều hòa; bố trí ở vị trí 

thuận tiện sử dụng, được che chắn khỏi sự xâm phạm, tầm nhìn của đồng nghiệp và công 

cộng để lao động nữ có thể cho con bú hoặc vắt, trữ sữa. 

Điều 77. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo 

Nhà trẻ, lớp mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Điều 26 của Luật Giáo 

dục, gồm: 

1. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi. 

2. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi. 

3. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, 

nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. 

Mục 2. BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI 

LAO ĐỘNG NỮ 

Điều 78. Quyền làm việc bình đẳng của người lao động, thực hiện các biện pháp bảo 

đảm bình đẳng giới 

1. Quyền bình đẳng của người lao động: 

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng của lao động nữ, lao 

động nam, thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào 

tạo, tiền lương, khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi, ốm đau, thai sản, các chế độ phúc lợi khác về vật chất và tinh thần; 



 

536 

 

b) Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nữ, lao động nam, thực hiện các biện 

pháp bảo đảm bình đẳng giới về các lĩnh vực quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trong 

quan hệ lao động. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện 

của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của phụ nữ. 

Việc tham khảo ý kiến của đại diện lao động nữ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 41 Nghị định này. 

3. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động: 

a) Ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

làm công việc phù hợp với cả nam và nữ; ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới đối với 

lao động nữ trong trường hợp hợp đồng lao động hết hạn; 

b) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ tốt hơn so với quy định của pháp 

luật.  

Điều 79. Tăng cường phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc  

1. Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm 

việc theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại 

cơ sở: 

a) Lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp để lao động nữ, lao động nam có việc làm thường 

xuyên, áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, 

giao việc làm tại nhà, đào tạo nâng cao tay nghề; lao động nữ được đào tạo thêm nghề dự 

phòng phù hợp với đặc điểm cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ;  

b) Xây dựng cơ sở văn hóa, thể thao, y tế, nhà ở và các cơ sở vật chất khác phục vụ người 

lao động tại nơi có nhiều lao động. 

Điều 80. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ 

1. Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục 

khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành. 

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ đang mang thai 

được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại Điều 32 của Luật Bảo hiểm xã hội.  

3. Nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ: 

a) Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào 

thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời 

gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại 

nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một 

tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng 

lao động; 

b) Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản 

này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc 

và nhu cầu của lao động nữ; 

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý 

để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản 

này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm 

trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của 

người lao động.  

4. Nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi: 

a) Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 

phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn 

được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; 
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b) Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản 

này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp 

với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ; 

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý 

để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản 

này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm 

trong thời gian được nghỉ.  

5. Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều 

kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao 

động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì 

phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.  

6. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng 

tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao 

động thỏa thuận với người sử dụng lao động. 

Điều 81. Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động  

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Bố trí dành quỹ đất xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động trong kế 

hoạch sử dụng đất của địa phương; 

b) Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người lao động; 

c) Đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, 

cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập nhà trẻ, lớp mẫu giáo phục 

vụ nhu cầu của người lao động;  

d) Chỉ đạo thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện 

thuận lợi về đất, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu 

tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phục vụ nhu cầu của người lao động; 

đ) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao động được hưởng các chính sách 

áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 

quy định tại Điều 5 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

3. Trẻ em mầm non là con của người lao động làm việc tại nơi có nhiều lao động được 

hưởng chính sách như đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu 

công nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

4. Giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo dân lập, tư thục ở nơi có nhiều lao 

động được hưởng các chính sách áp dụng cho giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp quy định tại Điều 10 Nghị định 

số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát 

triển giáo dục mầm non. 

5. Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ 

trợ một phần chi phí xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo. 

Điều 82. Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động về chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho 

người lao động 

Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ 

trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo đối với người lao động có con trong độ 

tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền hoặc hiện vật. Người sử dụng lao động quyết định mức và 

thời gian hỗ trợ sau khi trao đổi, thảo luận với bên người lao động thông qua đối thoại tại 
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nơi làm việc quy định tại Điều 63, Điều 64 của Bộ luật Lao động và Chương V Nghị định 

này.  

Điều 83. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn 

hóa và các công trình phúc lợi khác bảo đảm các điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo quy 

định về chính sách khuyến khích xã hội hóa thì được hưởng các ưu đãi theo quy định về 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. 

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động thì được hưởng các chính sách ưu 

đãi theo quy định của Luật Nhà ở. 

Trường hợp đầu tư, tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo thì được miễn hoặc giảm tiền thuê cơ sở 

vật chất. 

2. Người sử dụng lao động được Nhà nước hỗ trợ như sau: 

a) Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế; 

b) Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy 

rối tình dục tại nơi làm việc quy định tại Nghị định này được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính. 

Mục 3. PHÒNG, CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Điều 84. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc 

1. Quấy rối tình dục quy định tại khoản 9 Điều 3 của Bộ luật Lao động có thể xảy ra dưới 

dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ 

lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm 

mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại 

về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối. 

2. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm: 

a) Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang 

tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;  

b) Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện 

điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục; 

c) Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan 

về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử. 

3. Nơi làm việc quy định tại khoản 9 Điều 3 của Bộ luật Lao động là bất cứ địa điểm nào mà 

người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao 

động, bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt 

động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện 

thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng 

lao động bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động 

cung cấp và địa điểm khác do người sử dụng lao động quy định. 

Điều 85. Quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc 

1. Quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy 

lao động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động, bao gồm các nội dung cơ 

bản sau: 

a) Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Quy định chi tiết, cụ thể về các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với 

tính chất, đặc điểm của công việc và nơi làm việc; 
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c) Trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc, bao gồm cả trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên quan; 

d) Hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc 

người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm; 

đ) Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả. 

2. Các quy định của người sử dụng lao động về khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục và xử 

lý đối với hành vi quấy rối tình dục phải bảo đảm các nguyên tắc: 

a) Nhanh chóng, kịp thời; 

b) Bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, 

người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo. 

Điều 86. Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc 

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống quấy 

rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quy định về phòng, chống quấy rối 

tình dục tại nơi làm việc cho người lao động; 

c) Khi xuất hiện khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, người sử 

dụng lao động phải kịp thời ngăn chặn, xử lý và có biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, 

nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị 

khiếu nại, bị tố cáo. 

2. Người lao động có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Tham gia xây dựng môi trường làm việc không có quấy rối tình dục;  

c) Ngăn cản, tố cáo hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.  

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có trách nhiệm: 

a) Tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc;  

b) Cung cấp thông tin, tư vấn và đại diện cho người lao động bị quấy rối tình dục, người lao 

động đang bị khiếu nại, bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục;  

c) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc. 

4. Khuyến khích người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở lựa 

chọn nội dung về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc để tiến hành thương lượng 

tập thể. 

Mục 4. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO 

ĐỘNG NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

Điều 87. Tổ chức thực hiện chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên 

truyền, phổ biến các chính sách đối với lao động nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, 

chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện quy định 

tại khoản 2 Điều 83 Nghị định này. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện 

quy định tại Điều 81 Nghị định này. 

4. Bộ Y tế có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn tiêu chuẩn về buồng tắm, buồng vệ sinh quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị 

định này; 
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b) Ban hành danh mục khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ quy định tại khoản 1 

Điều 80 Nghị định này; 

c) Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ quy định tại khoản 5 Điều 80 Nghị định này. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động 

nữ, bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc quy định tại 

Chương này; 

b) Rà soát, xác định nơi có nhiều lao động và tổ chức thực hiện quy định tại Điều 81 Nghị 

định này. 

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện quy định tại Chương này. 

Chương X 

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA 

ĐÌNH 

Điều 88. Lao động là người giúp việc gia đình 

Lao động là người giúp việc gia đình là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 

của Bộ luật Lao động có giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản để làm những công việc 

theo quy định tại khoản 1 Điều 161 của Bộ luật Lao động. 

Điều 89. Một số quy định riêng đối với lao động là người giúp việc gia đình 

1. Quy định về hình thức hợp đồng lao động theo Điều 14 và khoản 1 Điều 162; nghĩa vụ 

cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động theo Điều 16; nội dung hợp đồng lao 

động theo khoản 1 Điều 21; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 

35, khoản 3 Điều 36 và khoản 2 Điều 162; nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật theo Điều 40, Điều 41; trợ cấp thôi việc theo Điều 46 của Bộ luật Lao 

động được thực hiện như sau: 

a) Khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng 

lao động với người lao động. Hình thức hợp đồng lao động ký kết phải bằng văn bản theo 

quy định tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động; 

b) Trước khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa 

vụ cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, đồng thời người sử 

dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về phạm vi công việc phải làm, điều kiện ăn, ở 

của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động và những thông tin cần thiết khác 

liên quan đến việc bảo đảm an toàn sức khỏe trong việc thực hiện công việc mà người lao 

động yêu cầu; 

c) Nội dung hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động. 

Căn cứ Mẫu số 01/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, người sử dụng lao 

động và người lao động có trách nhiệm thỏa thuận cụ thể các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 

mỗi bên trong hợp đồng lao động để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế nhưng phải bảo 

đảm các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động;  

d) Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động mà không cần lý do nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày, trừ các trường 

hợp sau thì không phải báo trước: 

d1) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì các lý do: Không được bố 

trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc 

theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động; không được trả 

đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 

của Bộ luật Lao động; bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành 

vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao 
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động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy 

định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Lao động; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 

169 của Bộ luật Lao động trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; người sử dụng lao 

động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật 

Lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động; 

d2) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì các lý do: Người 

lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao 

động; người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên 

tục trở lên; 

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại điểm d khoản này. Khi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy định tại 

Điều 40, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện quy định tại Điều 41 của Bộ luật 

Lao động. Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm thời hạn báo trước theo điểm d 

khoản này thì phải trả cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp 

đồng lao động trong những ngày không báo trước; 

e) Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6 và khoản 7 

Điều 34 của Bộ luật Lao động và điểm d khoản này, người sử dụng lao động có trách nhiệm 

trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; hai 

bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi 

bên. 

2. Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về tiền lương, thưởng và thực hiện 

trả lương, thưởng theo quy định tại Chương VI (trừ Điều 93) của Bộ luật Lao động, trong đó 

tiền lương của người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động bao gồm mức lương theo công việc, phụ cấp 

lương và các khoản bổ sung khác nếu có. Mức lương theo công việc bao gồm cả chi phí tiền 

ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động (nếu có) không được thấp hơn 

mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố. Người sử dụng lao động và người lao động 

thỏa thuận mức chi phí ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có), tối đa không quá 50% 

mức lương theo công việc ghi trong hợp đồng lao động. 

3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thực hiện theo quy định tại Chương VII của Bộ luật 

Lao động và Chương VII Nghị định này, trong đó thời gian nghỉ ngơi trong ngày làm việc 

bình thường, ngày nghỉ hằng tuần được thực hiện như sau: 

a) Vào ngày làm việc bình thường, ngoài thời giờ làm việc thỏa thuận trong hợp đồng lao 

động theo quy định, người sử dụng lao động phải bảo đảm, tạo điều kiện cho người lao động 

được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục; 

b) Người lao động được nghỉ hằng tuần theo quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động, 

trường hợp người sử dụng lao động không thể bố trí nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm cho 

người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động 

một khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm 

của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Trường hợp người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động làm giúp việc gia 

đình thì trách nhiệm trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động 

được thực hiện theo từng hợp đồng lao động. 

5. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình được thực hiện 

như sau: 
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a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng, 

các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong gia đình có liên quan đến công việc của người 

lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong quá trình làm việc; 

b) Khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải 

thực hiện các trách nhiệm đối với người lao động theo quy định tại Điều 38, Điều 39 của 

Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

c) Người lao động có trách nhiệm chấp hành đúng hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng 

và phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, dân cư 

nơi cư trú. 

6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với người lao động được thực hiện như sau: 

a) Người sử dụng lao động và người lao động xác định cụ thể các hành vi, hình thức xử lý 

kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo quy định tại khoản 2 Điều 118 và Điều 129 của 

Bộ luật Lao động và ghi trong hợp đồng lao động hoặc thể hiện bằng hình thức thỏa thuận 

khác; 

b) Hình thức xử lý kỷ luật lao động áp dụng đối với người lao động bao gồm khiển trách, sa 

thải theo khoản 1, khoản 4 Điều 124 của Bộ luật Lao động; 

c) Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong các trường 

hợp: Người lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều 125 

của Bộ luật Lao động hoặc người lao động có hành vi ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, 

hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự đối với người 

sử dụng lao động hoặc thành viên trong hộ gia đình; 

d) Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì người sử dụng lao 

động xem xét, xử lý kỷ luật lao động theo hình thức quy định tại điểm b khoản này đối với 

người lao động. Trường hợp người lao động là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì 

người sử dụng lao động phải thông báo việc xử lý kỷ luật lao động đến người đại diện theo 

pháp luật của người lao động; 

đ) Việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động phải bảo đảm các nguyên tắc, trình tự, 

thủ tục quy định tại điểm a, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 122 

của Bộ luật Lao động. 

Điều 90. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động 

1. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 163, 164 và 165 của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động phải thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) việc sử dụng lao động, chấm dứt sử dụng lao động 

tương ứng theo Mẫu số 02/PLV, Mẫu số 03/PLV Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao 

động.  

Điều 91. Trách nhiệm quản lý lao động là người giúp việc gia đình 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định pháp 

luật về lao động là người giúp việc gia đình; quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) chỉ đạo Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 

quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình; quản lý, thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các quy định về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: 
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a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia 

đình theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

b) Phân công đầu mối theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp 

luật về lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn thuộc quyền quản lý; 

c) Tiếp nhận thông báo về việc sử dụng, chấm dứt sử dụng lao động là người giúp việc gia 

đình quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định này; tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao 

động là người giúp việc gia đình trên địa bàn thuộc quyền quản lý khi có yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Chương XI 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

Mục 1. HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

Điều 92. Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động 

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. 

2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến 

quan hệ lao động. 

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án 

nhưng chưa được xóa án tích. 

Điều 93. Trình tự và thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

1. Lập kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Quý I hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát nhu 

cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế hoạch 

và báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hằng năm; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp kế hoạch của các Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội và kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng 

thành kế hoạch chung của toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

2. Trình tự, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo công 

khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện; 

b) Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị 

của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham 

gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

cấp có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy 

định của Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa 

giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có); 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi trong thông báo tuyển 

chọn hòa giải viên lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà 

soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm 

định; 
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d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các hồ sơ dự 

tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp nhận), lựa chọn và 

lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm 

hòa giải viên lao động. Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động tối đa không quá 05 năm. 

3. Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động 

a) Ít nhất 03 tháng trước khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm, nếu hòa giải viên lao động có nhu 

cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì gửi đơn đề nghị bổ nhiệm lại đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội;  

b) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm đã được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kết quả rà soát tiêu chuẩn, đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo phân cấp quản lý, trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị bổ nhiệm lại của hòa giải viên lao động, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm 

lại đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội công 

khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt động, số điện thoại, địa chỉ 

liên hệ của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để 

người lao động, người sử dụng lao động biết và liên hệ. 

Điều 94. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động; 

b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 92 Nghị định này; 

c) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà 

nước khi thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật; 

d) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế quản lý hòa giải viên lao 

động; 

đ) Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp 

lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng theo quy 

định tại quy chế quản lý hòa giải viên lao động. 

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động của hòa giải viên lao 

động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, miễn nhiệm hòa giải viên lao động; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, và đ khoản 1 Điều này, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội căn cứ báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

và kết quả rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, miễn nhiệm hòa giải 

viên lao động;  
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c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm 

hòa giải viên lao động.  

Điều 95. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động  

1. Việc cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ hòa giải do Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo phân cấp 

trong quy chế quản lý hòa giải viên lao động.  

2. Trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động 

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề và yêu 

cầu hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc hòa giải viên lao động. 

Trường hợp hòa giải viên lao động trực tiếp nhận đơn yêu cầu từ đối tượng tranh chấp đề 

nghị giải quyết thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, hòa giải viên lao động phải 

chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội đang quản lý hòa giải viên lao động để phân loại xử lý; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, theo phân cấp quản lý, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 

trách nhiệm phân loại và có văn bản cử hòa giải viên lao động giải quyết theo quy định.  

Trường hợp tiếp nhận đơn từ hòa giải viên lao động theo quy định tại điểm a khoản này thì 

trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, theo phân cấp quản lý, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ra văn bản cử hòa giải viên 

lao động theo quy định. 

3. Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có thể cử một hoặc một số hòa giải viên lao động 

cùng tham gia giải quyết. 

Điều 96. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ: 

a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm 

quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo 

từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại 

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ).  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp 

dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách 

địa phương; 

b) Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp 

để tham gia thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

c) Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

d) Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có 

thẩm quyền tổ chức; 

đ) Được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

e) Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan cử hòa giải viên lao động quy định tại Điều 95 Nghị định này có trách nhiệm bố 

trí địa điểm, phương tiện làm việc, tài liệu, văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết khác 

để hòa giải viên lao động làm việc. 
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3. Kinh phí chi trả các chế độ, điều kiện hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 

do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 97. Quản lý hòa giải viên lao động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản pháp luật về hòa giải viên lao động; 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hòa 

giải lao động; 

c) Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ đối với hòa giải viên lao động. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và quản lý hoạt động của hòa giải viên lao động trên 

địa bàn cấp tỉnh. 

Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều doanh nghiệp, lao động, phát 

sinh nhiều tranh chấp lao động có thể xem xét, bổ nhiệm một số hòa giải viên lao động 

chuyên trách thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hòa giải viên lao động chuyên 

trách có nhiệm vụ tham gia giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo 

nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động và giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản 

lý công tác hòa giải lao động trên địa bàn. Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, nhiệm vụ của 

hòa giải viên lao động chuyên trách thực hiện theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động; 

b) Ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao 

động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

c) Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng đối với hòa 

giải viên lao động theo quy định. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế quản lý hòa giải viên lao 

động; 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hòa giải viên lao động trên 

địa bàn; 

c) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm; 

d) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm việc đối với hòa giải viên 

lao động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; 

thực hiện chế độ bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động theo quy 

định; thực hiện quản lý hồ sơ hòa giải viên lao động, hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp 

và các tài liệu liên quan khác; 

đ) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hòa giải viên lao động trên địa bàn; 

e) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác hòa giải lao động theo quy định của pháp 

luật; 

g) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thực hiện quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn cấp huyện theo phân cấp; 

b) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm theo 

phân cấp; 



 

547 

 

c) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm việc cho hòa giải viên lao 

động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động, thực 

hiện chế độ bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động; quản lý, lưu trữ 

hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp và các tài liệu liên quan khác; 

d) Cử hòa giải viên lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; 

đ) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động trên địa bàn báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

Mục 2. HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG 

Điều 98. Tiêu chuẩn, điều kiện trọng tài viên lao động 

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, công tâm. 

2. Có trình độ đại học trở lên, hiểu biết pháp luật và có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh 

vực có liên quan đến quan hệ lao động. 

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình 

sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 

4. Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Liên đoàn Lao động cấp tỉnh hoặc tổ 

chức đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đề cử làm trọng tài viên lao động 

theo quy định tại khoản 2 Điều 185 của Bộ luật Lao động. 

5. Không phải là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, công chức thuộc 

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án.  

Điều 99. Bổ nhiệm trọng tài viên lao động 

1. Căn cứ số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động quy định tại 

khoản 2 Điều 185 của Bộ luật Lao động và tiêu chuẩn, điều kiện trọng tài viên lao động quy 

định tại Điều 98 Nghị định này, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động 

gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề cử người tham gia làm 

trọng tài viên lao động của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, 

thẩm định, đồng thời đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động để tổng hợp chung, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm trọng tài viên lao động. 

Việc đề cử người tham gia làm trọng tài viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội phải bảo đảm đúng thành phần quy định tại điểm a khoản 2 Điều 185 của Bộ luật 

Lao động để bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động. 

3. Hồ sơ đề cử bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan đề cử; 

b) Đơn đề nghị tham gia làm trọng tài viên lao động của người được đề cử; 

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; 

đ) Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để 

đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm trọng tài 

viên lao động để tham gia Hội đồng trọng tài lao động.  

Thời gian bổ nhiệm của trọng tài viên lao động theo nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao 

động. Trong nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động, nếu có sự bổ sung, thay thế đối với 
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trọng tài viên lao động bị miễn nhiệm theo quy định tại Điều 100 Nghị định này thì thời 

gian bổ nhiệm đối với trọng tài viên lao động được bổ sung, thay thế được tính theo thời 

gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng trọng tài lao động. 

Khi kết thúc thời gian bổ nhiệm, trọng tài viên lao động đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại Điều 98 Nghị định này và được các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 

185 của Bộ luật Lao động tiếp tục đề cử thì được xem xét bổ nhiệm lại làm trọng tài viên 

lao động theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều này. 

Điều 100. Miễn nhiệm trọng tài viên lao động 

1. Trọng tài viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có đơn xin thôi làm trọng tài viên lao động; 

b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 98 Nghị định này; 

c) Cơ quan đề cử có văn bản đề nghị miễn nhiệm, thay thế trọng tài viên lao động; 

d) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà 

nước khi thực hiện nhiệm vụ của trọng tài viên lao động theo quy định của pháp luật; 

đ) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng 

trọng tài lao động. 

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm trọng tài viên lao động 

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm trọng tài viên lao động của trọng tài viên lao 

động, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có văn bản báo cáo Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội 

đồng trọng tài lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với cơ quan đề cử 

và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm trọng tài 

viên lao động; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, c, d, và đ khoản 1 Điều này, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động để 

rà soát, trao đổi với cơ quan đề cử và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định miễn nhiệm trọng tài viên lao động; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm 

trọng tài viên lao động.  

Điều 101. Thành lập Hội đồng trọng tài lao động 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động với 

nhiệm kỳ 05 năm, bao gồm các trọng tài viên lao động được bổ nhiệm theo quy định tại 

Điều 99 Nghị định này, trong đó: 

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm 

trọng tài viên lao động, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 

b) Thư ký Hội đồng là công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm 

trọng tài viên lao động, là thường trực của Hội đồng, làm việc theo chế độ chuyên trách; 

c) Thành viên khác của Hội đồng là các trọng tài viên lao động còn lại, làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm; 

d) Hội đồng trọng tài lao động được sử dụng con dấu riêng.  

2. Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Giải quyết tranh chấp lao động theo quy định tại các Điều 189, 193 và 197 của Bộ luật 

Lao động; 

b) Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở nơi sử dụng lao động không được đình 

công theo quy định tại Mục 3 Chương này; 

c) Giải quyết tranh chấp lao động khác theo quy định của pháp luật; 
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d) Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh theo quy chế hoạt động của Hội đồng 

trọng tài lao động; 

đ) Định kỳ hằng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động trên địa bàn tỉnh kết quả hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. 

3. Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động sau khi lấy ý kiến Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động trên địa bàn tỉnh; 

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trọng tài viên lao động và điều hành các hoạt động 

của Hội đồng trọng tài lao động; 

c) Quyết định thành lập Ban trọng tài lao động; tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban 

trọng tài lao động theo quy định tại Điều 102 Nghị định này; 

d) Hằng năm, chủ trì họp Hội đồng trọng tài lao động để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm 

vụ của từng trọng tài viên lao động theo quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động, 

tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Thư ký Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Làm nhiệm vụ thường trực, thực hiện các công việc hành chính, tổ chức, hậu cần bảo 

đảm các hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động; 

b) Giúp Hội đồng trọng tài lao động lập kế hoạch công tác, tổ chức các cuộc họp giải quyết 

tranh chấp lao động của Ban trọng tài lao động; 

c) Tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch Hội 

đồng trọng tài lao động lựa chọn và thành lập Ban trọng tài lao động; 

d) Tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban trọng tài lao động theo quy định tại Điều 102 

Nghị định này; 

đ) Phân loại, lưu trữ hồ sơ giải quyết tranh chấp lao động theo quy định; 

e) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động 

và quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. 

5. Trọng tài viên lao động có trách nhiệm: 

a) Tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban trọng tài lao động theo quy định tại Điều 102 

Nghị định này; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động và 

phân công của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động. 

Chương XII 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

Mục 1. HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

Điều 92. Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động 

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân 

sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. 

2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến 

quan hệ lao động. 

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án 

nhưng chưa được xóa án tích. 

Điều 93. Trình tự và thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

1. Lập kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 
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a) Quý I hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát nhu 

cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế hoạch 

và báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hằng năm; 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp kế hoạch của các Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội và kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng 

thành kế hoạch chung của toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

2. Trình tự, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo công 

khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện; 

b) Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị 

của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham 

gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động; sơ yếu lý lịch có xác nhận của 

cấp có thẩm quyền; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy 

định của Bộ Y tế; bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu tham gia làm hòa 

giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có); 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi trong thông báo tuyển 

chọn hòa giải viên lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà 

soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm 

định; 

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các hồ sơ dự 

tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp nhận), lựa chọn và 

lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm 

hòa giải viên lao động. Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động tối đa không quá 05 năm. 

3. Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động 

a) Ít nhất 03 tháng trước khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm, nếu hòa giải viên lao động có nhu 

cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì gửi đơn đề nghị bổ nhiệm lại đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

b) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm đã được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kết quả rà soát tiêu chuẩn, đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo phân cấp quản lý, trong thời hạn 10 ngày làm 
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việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị bổ nhiệm lại của hòa giải viên lao động, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm 

lại đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội công 

khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt động, số điện thoại, địa chỉ 

liên hệ của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để 

người lao động, người sử dụng lao động biết và liên hệ. 

Điều 94. Miễn nhiệm hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động; 

b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 92 Nghị định này; 

c) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà 

nước khi thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định của pháp luật; 

d) Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế quản lý hòa giải viên lao 

động; 

đ) Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 02 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp 

lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng theo quy 

định tại quy chế quản lý hòa giải viên lao động. 

2. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm hòa giải viên lao động 

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động của hòa giải viên lao 

động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, miễn nhiệm hòa giải viên lao động; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, và đ khoản 1 Điều này, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội căn cứ báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

và kết quả rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, miễn nhiệm hòa giải 

viên lao động; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm 

hòa giải viên lao động. 

Điều 95. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động 

1. Việc cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ hòa giải do Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo phân cấp 

trong quy chế quản lý hòa giải viên lao động. 

2. Trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động 

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề và yêu 

cầu hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc hòa giải viên lao động. 
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Trường hợp hòa giải viên lao động trực tiếp nhận đơn yêu cầu từ đối tượng tranh chấp đề 

nghị giải quyết thì trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, hòa giải viên lao động phải 

chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội đang quản lý hòa giải viên lao động để phân loại xử lý; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, theo phân cấp quản lý, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 

trách nhiệm phân loại và có văn bản cử hòa giải viên lao động giải quyết theo quy định. 

Trường hợp tiếp nhận đơn từ hòa giải viên lao động theo quy định tại điểm a khoản này thì 

trong thời hạn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn, theo phân cấp quản lý, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ra văn bản cử hòa giải viên 

lao động theo quy định. 

3. Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có thể cử một hoặc một số hòa giải viên lao động 

cùng tham gia giải quyết. 

Điều 96. Chế độ, điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động 

1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ: 

a) Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm 

quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo 

từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại 

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ). 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp 

dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách 

địa phương; 

b) Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp 

để tham gia thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

c) Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

d) Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có 

thẩm quyền tổ chức; 

đ) Được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; 

e) Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan cử hòa giải viên lao động quy định tại Điều 95 Nghị định này có trách nhiệm bố 

trí địa điểm, phương tiện làm việc, tài liệu, văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết khác 

để hòa giải viên lao động làm việc. 

3. Kinh phí chi trả các chế độ, điều kiện hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 

do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 97. Quản lý hòa giải viên lao động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 
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a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản pháp luật về hòa giải viên lao động; 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hòa 

giải lao động; 

c) Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ đối với hòa giải viên lao động. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và quản lý hoạt động của hòa giải viên lao động trên 

địa bàn cấp tỉnh. 

Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều doanh nghiệp, lao động, phát 

sinh nhiều tranh chấp lao động có thể xem xét, bổ nhiệm một số hòa giải viên lao động 

chuyên trách thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hòa giải viên lao động chuyên 

trách có nhiệm vụ tham gia giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo 

nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động và giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản 

lý công tác hòa giải lao động trên địa bàn. Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, nhiệm vụ của 

hòa giải viên lao động chuyên trách thực hiện theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động; 

b) Ban hành quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao 

động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

c) Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng đối với hòa 

giải viên lao động theo quy định. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy chế quản lý hòa giải viên lao 

động; 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hòa giải viên lao động trên 

địa bàn; 

c) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm; 

d) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm việc đối với hòa giải viên 

lao động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động; 

thực hiện chế độ bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động theo quy 

định; thực hiện quản lý hồ sơ hòa giải viên lao động, hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp 

và các tài liệu liên quan khác; 

đ) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hòa giải viên lao động trên địa bàn; 

e) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác hòa giải lao động theo quy định của pháp 

luật; 

g) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thực hiện quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn cấp huyện theo phân cấp; 
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b) Lập và thực hiện kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hằng năm theo 

phân cấp; 

c) Cử hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp và hỗ trợ phát triển 

quan hệ lao động theo phân cấp quản lý; bảo đảm điều kiện làm việc cho hòa giải viên lao 

động; đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động, thực 

hiện chế độ bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đối với hòa giải viên lao động; quản lý, lưu trữ 

hồ sơ các vụ việc giải quyết tranh chấp và các tài liệu liên quan khác; 

d) Cử hòa giải viên lao động tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; 

đ) Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải lao động trên địa bàn báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

Mục 2. HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG 

Điều 102. Thành lập và hoạt động của Ban trọng tài lao động 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao 

động theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 101 Nghị định này, Hội đồng trọng 

tài lao động có trách nhiệm thành lập Ban trọng tài lao động. 

2. Thành phần Ban trọng tài lao động được xác định theo quy định tại các điểm a, b, và c 

khoản 4 Điều 185 của Bộ luật Lao động. Trường hợp một bên hoặc cả hai bên tranh chấp 

không lựa chọn trọng tài viên lao động theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 185 của Bộ 

luật Lao động thì Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động quyết định lựa chọn thay cho bên 

tranh chấp không đưa ra lựa chọn đó. 

Trường hợp hai trọng tài viên lao động được lựa chọn không thống nhất chọn một trọng tài 

viên lao động khác làm Trưởng Ban trọng tài lao động theo quy định tại điểm b khoản 4 

Điều 185 của Bộ luật Lao động thì Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động quyết định chọn 

một trọng tài viên lao động khác làm Trưởng Ban trọng tài lao động.  

3. Khi Ban trọng tài lao động được thành lập hoặc đang trong quá trình giải quyết tranh 

chấp, nếu có bằng chứng rõ ràng về việc trọng tài viên lao động tham gia giải quyết tranh 

chấp không vô tư, khách quan, có thể làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của bên tranh chấp 

thì bên tranh chấp có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động thay đổi trọng tài 

viên lao động đó.  

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Ban trọng tài lao động có trách nhiệm: 

a) Tìm hiểu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng theo thẩm quyền quy định tại Điều 183 của 

Bộ luật Lao động để lên phương án giải quyết tranh chấp; 

b) Tiến hành tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động; 

c) Ra quyết định giải quyết tranh chấp lao động theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 

185 của Bộ luật Lao động và gửi cho các bên tranh chấp. 

Quyết định của Ban trọng tài lao động phải có các nội dung chính: Thời gian (ngày, tháng, 

năm) ban hành quyết định; tên, địa chỉ của các bên tranh chấp; nội dung đề nghị giải quyết 

tranh chấp; các căn cứ để giải quyết tranh chấp; nội dung cụ thể các phán quyết giải quyết 

tranh chấp của Ban trọng tài lao động; chữ ký của Trưởng Ban trọng tài lao động và đóng 

dấu của Hội đồng trọng tài lao động. 

Trường hợp không ra quyết định thì Ban trọng tài lao động có văn bản thông báo cho các 

bên tranh chấp. Đối với các trường hợp tranh chấp lao động tập thể về quyền quy định tại 

điểm b và điểm c khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Lao động mà xác định có hành vi vi phạm 

pháp luật thì Ban trọng tài lao động lập biên bản và chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.  
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5. Trình tự tiến hành tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo quy định tại điểm 

b khoản 4 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức cuộc họp, Ban trọng tài lao động phải có văn bản triệu 

tập tham gia cuộc họp gửi tới các bên tranh chấp, trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức 

cuộc họp; 

b) Khi nhận được văn bản triệu tập, các bên tranh chấp phải phản hồi cho Ban trọng tài lao 

động về việc tham gia phiên họp. Trường hợp một trong các bên có lý do chính đáng, không 

thể tham dự cuộc họp theo thời gian, địa điểm triệu tập thì có thể đề nghị Ban trọng tài lao 

động thay đổi thời gian tổ chức phiên họp vào thời điểm thích hợp. Ban trọng tài lao động 

có thẩm quyền quyết định cuối cùng việc thay đổi thời gian tiến hành cuộc họp và thông báo 

cho các bên; 

c) Tại cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động phải có mặt đại diện các bên tranh chấp hoặc 

người được ủy quyền theo quy định. Trường hợp một trong các bên vắng mặt, kể cả trường 

hợp có đề nghị thay đổi thời gian họp nhưng không được chấp thuận thì Ban trọng tài lao 

động vẫn tiến hành phiên họp; 

d) Trong phiên họp, Ban trọng tài lao động phải nêu rõ nội dung các bên đề nghị giải quyết, 

nghe các bên trình bày cụ thể về nội dung vụ việc và ghi thành biên bản, có chữ ký của từng 

trọng tài viên lao động và các bên tranh chấp tham gia phiên họp. 

Điều 103. Chế độ, điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài 

lao động 

1. Trọng tài viên lao động được hưởng các chế độ: 

a) Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp 

giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền 

lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, 

mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ). 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp 

dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách 

địa phương; 

b) Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp 

để tham gia Hội đồng trọng tài lao động, Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp; 

c) Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà 

nước trong thời gian tham gia Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp; 

d) Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có 

thẩm quyền tổ chức; 

đ) Được khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong thực 

hiện nhiệm vụ của trọng tài viên lao động theo quy định; 

e) Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thư ký Hội đồng trọng tài lao động được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,5 

so với mức lương cơ sở theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang. Khi Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 

21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải 

cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

người lao động trong doanh nghiệp thì thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc theo 

quy định mới. 
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3. Điều kiện hoạt động của trọng tài viên lao động, Ban trọng tài lao động, Hội đồng trọng 

tài lao động: 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện làm 

việc, tài liệu, văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết khác để trọng tài viên lao động, 

Ban trọng tài lao động, Hội đồng trọng tài lao động hoạt động; 

b) Hội đồng trọng tài lao động được bố trí địa điểm làm việc tại trụ sở Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

c) Kinh phí hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động do ngân sách nhà nước bảo đảm và 

được bố trí hằng năm cùng với dự toán chi thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội 

đồng trọng tài lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.  

Điều 104. Quản lý nhà nước đối với trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao 

động 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 

bản pháp luật về trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động; 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về 

trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động theo quy định; 

c) Xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ đối với trọng tài viên lao động. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm trọng tài viên lao động, thành lập Hội đồng trọng tài lao động; 

b) Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng đối với 

trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Nghị định này. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thẩm định hồ sơ và đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm trọng tài viên lao động, thành lập Hội 

đồng trọng tài lao động; 

b) Tham gia ý kiến để Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động ban hành quy chế hoạt động của 

Hội đồng trọng tài lao động; 

c) Bảo đảm điều kiện làm việc của trọng tài viên lao động, Ban trọng tài lao động, Hội đồng 

trọng tài lao động; thực hiện chi trả các chế độ, thi đua, khen thưởng đối với trọng tài viên 

lao động, Hội đồng trọng tài lao động; quản lý, lưu trữ hồ sơ về trọng tài viên lao động, Hội 

đồng trọng tài lao động, hồ sơ vụ việc giải quyết tranh chấp lao động của Ban trọng tài lao 

động và các tài liệu liên quan khác theo quy định; 

d) Chủ trì, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ 

chức tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với trọng tài viên lao động trên địa 

bàn; 

đ) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác trọng tài lao động theo quy định của 

pháp luật; 

e) Hằng năm, tổng hợp tình hình hoạt động của trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài 

lao động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Mục 3. DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ 

VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG 

Điều 105. Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công  
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Ban hành Danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công gồm những doanh nghiệp, 

bộ phận doanh nghiệp mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự 

công cộng, sức khỏe con người theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 106. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về 

quyền tại nơi sử dụng lao động không được đình công  

1. Tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết theo quy định tại các Điều 187, 188, 189 và 

190 của Bộ luật Lao động. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền được giải quyết theo quy định tại các Điều 191, 

192, 193 và 194 của Bộ luật Lao động. 

Điều 107. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại nơi sử dụng lao động 

không được đình công 

1. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của 

hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

2. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hòa giải viên lao động 

a) Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hòa giải viên lao động được thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 196 của Bộ luật Lao động; 

b) Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 

188 của Bộ luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một 

trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên tranh 

chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

giải quyết. 

3. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động 

a) Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động thực 

hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 197 của Bộ luật Lao động; 

b) Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 197 của Bộ luật Lao động mà Ban 

trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 197 

của Bộ luật Lao động mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc một 

trong hai bên không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động 

thì một trong các bên có quyền yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết vụ 

việc tranh chấp. 

Trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi 

ích, các bên không được đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết. 

4. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao 

động tập thể về lợi ích, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết tranh chấp; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân công tiến hành giải quyết tranh chấp lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tìm hiểu 

vụ việc, hướng dẫn các bên tranh chấp tiến hành thương lượng giải quyết vụ việc tranh 

chấp. Trường hợp các bên tranh chấp đạt được thỏa thuận thì Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội lập biên bản có chữ ký của đại diện các bên tranh chấp và có văn bản báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo kết quả thỏa thuận giải quyết tranh chấp lao động. 

Trường hợp khi hết thời hạn 10 ngày làm việc mà các bên tranh chấp không đạt được thỏa 

thuận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và cơ quan có liên quan đề xuất phương án giải 

quyết tranh chấp lao động, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 



 

558 

 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án giải quyết tranh chấp 

lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chủ trì cuộc họp mời các bên tranh chấp, đại diện Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về phương án giải quyết tranh chấp và ra quyết 

định giải quyết tranh chấp lao động. 

Quyết định giải quyết tranh chấp lao động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết 

định cuối cùng mà các bên tranh chấp phải chấp hành. 

Điều 108. Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền thương lượng tập thể tại nơi sử dụng 

lao động không được đình công 

Tranh chấp giữa các bên liên quan đến quyền thương lượng tập thể tại nơi sử dụng lao động 

không được đình công được thực hiện theo quy định của Chính phủ về giải quyết tranh chấp 

giữa các bên liên quan đến quyền thương lượng tập thể theo quy định tại khoản 4 Điều 68 

của Bộ luật Lao động. 

Mục 4. HOÃN, NGỪNG ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI 

LAO ĐỘNG 

Điều 109. Các trường hợp hoãn, ngừng đình công 

1. Hoãn đình công là việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định lùi thời điểm bắt 

đầu cuộc đình công đã ấn định trong quyết định đình công của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công.  

2. Ngừng đình công là việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tạm dừng cuộc 

đình công đang diễn ra cho đến khi không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền 

kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức 

khỏe của con người.  

3. Các trường hợp hoãn đình công:  

a) Đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp điện, nước, vận tải công cộng và các 

dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày lễ, tết quy định tại khoản 1 

Điều 112 của Bộ luật Lao động; 

b) Đình công dự kiến tổ chức tại địa bàn đang diễn ra các hoạt động nhằm phòng ngừa, khắc 

phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy 

định của pháp luật. 

4. Các trường hợp ngừng đình công:  

a) Đình công diễn ra trên địa bàn xuất hiện thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc 

tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; 

b) Đình công diễn ra đến ngày thứ ba tại các đơn vị cung cấp điện, nước, vệ sinh công cộng 

làm ảnh hưởng tới môi trường, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân tại thành phố 

thuộc tỉnh;  

c) Đình công diễn ra có các hành vi bạo động, gây rối làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng 

của nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe 

dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người. 

Điều 110. Trình tự, thủ tục thực hiện hoãn đình công 

1. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định đình công của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội phải xem xét, nếu thấy cuộc đình công thuộc các trường hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 109 Nghị định này thì có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định hoãn cuộc đình công. 

Văn bản đề nghị hoãn đình công gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: tên người sử dụng lao động nơi dự kiến diễn ra đình công, tên tổ chức 

đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công; địa điểm dự kiến diễn ra đình công; 
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thời điểm dự kiến bắt đầu đình công; yêu cầu của tổ chức đại diện người lao động; lý do cần 

thiết phải hoãn cuộc đình công; kiến nghị hoãn đình công, thời hạn hoãn đình công và các 

biện pháp để thực hiện quyết định hoãn đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định hoãn đình công. 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông 

báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng trọng tài lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức 

và lãnh đạo đình công, người sử dụng lao động nơi dự kiến diễn ra đình công. Quyết định 

hoãn đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

3. Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người lao động, người sử dụng lao 

động và các cá nhân, tổ chức liên quan phải thực hiện ngay việc hoãn đình công theo quy 

định. 

Điều 111. Trình tự, thủ tục thực hiện ngừng đình công 

1. Khi xét thấy cuộc đình công thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị 

định này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về việc ngừng đình công. 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định ngừng đình công, đồng thời gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. Đề nghị ngừng đình công gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm các nội dung 

cơ bản sau: Tên người sử dụng lao động nơi đang diễn ra đình công; tên tổ chức đại diện 

người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công; địa điểm đình công; thời điểm bắt đầu đình 

công; phạm vi diễn ra đình công; số lượng người lao động đang tham gia đình công; yêu cầu 

của tổ chức đại diện người lao động; lý do ngừng đình công; kiến nghị về việc ngừng đình 

công và các biện pháp để thực hiện quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

2. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải có ý kiến để Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định ngừng đình công. 

3. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được ý kiến của Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định ngừng đình công. 

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ra quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông 

báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng trọng tài lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức 

và lãnh đạo đình công, người sử dụng lao động nơi đang diễn ra đình công. Quyết định 

ngừng đình công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

4. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định ngừng 

đình công, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình 

công, người lao động, người sử dụng lao động và các cá nhân, tổ chức liên quan phải thực 

hiện ngay việc ngừng đình công theo quy định. 

5. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định ngừng đình công của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về kết quả thực hiện ngừng đình công. 

Điều 112. Giải quyết quyền lợi của người lao động khi hoãn, ngừng đình công  

1. Trong thời gian thực hiện quyết định hoãn, ngừng đình công theo yêu cầu của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - 
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Thương binh và Xã hội, phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công, người sử dụng lao 

động nơi bị hoãn, ngừng đình công và các cơ quan liên quan hỗ trợ các bên thương lượng, 

hòa giải để giải quyết quyền lợi của người lao động và các bất đồng khác liên quan. 

2. Khi hết thời hạn hoãn, ngừng đình công theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh mà hai bên không thương lượng giải quyết được quyền lợi của người lao động và 

các bất đồng khác có liên quan thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền tổ 

chức và lãnh đạo đình công có thể tiếp tục tổ chức đình công nhưng phải thông báo bằng 

văn bản cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội biết ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tiếp tục đình công.  

Điều 113. Quyền, trách nhiệm của người lao động khi ngừng đình công 

1. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc ngừng đình công, người 

lao động phải trở lại làm việc và được trả lương. 

2. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc ngừng đình công mà người 

lao động không trở lại làm việc thì không được trả lương, trừ trường hợp hai bên có thỏa 

thuận khác. Tùy theo mức độ vi phạm, người lao động bị xử lý kỷ luật theo quy định của nội 

quy lao động và quy định của pháp luật. 

Chương XIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 114. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi 

hành: 

a) Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

b) Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;  

c) Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 

động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; 

d) Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm 

việc; 

đ) Nghị định số 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 về tiền lương; Nghị định số 121/2018/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

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 về tiền lương; 

e) Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; 

g) Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; 
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h) Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình; 

i) Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;  

k) Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được 

đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được 

đình công. 

3. Các doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện hoạt động cho 

thuê lại lao động cho đến khi giấy phép hết hạn. Các trường hợp gia hạn, cấp lại, thu hồi 

giấy phép thì thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Nghị định này. 

4. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động thì không phải tổ chức hội nghị 

người lao động và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Điều 47, 

Điều 48 Nghị định này. Người sử dụng lao động là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 

và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện tổ chức đối 

thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tại Chương V Nghị định này. 

5. Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân do các văn bản pháp luật khác quy 

định; trường hợp các văn bản pháp luật khác không quy định thì áp dụng các quy định tại 

Chương VII của Nghị định này. 

6. Hòa giải viên lao động được bổ nhiệm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 

đang trong thời gian bổ nhiệm thì tiếp tục làm hòa giải viên lao động cho đến hết thời hạn 

được bổ nhiệm, trừ trường hợp thuộc diện miễn nhiệm quy định tại các điểm a, c, d và đ 

khoản 1 Điều 94 Nghị định này. 

7. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

Điều 115. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp, 

tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục I 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

 

 

Mẫu số 01/PLI 
Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do người sử dụng lao động 

lập)  

Mẫu số 02/PLI 
Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội lập) 
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Mẫu số 01/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …/…. ……, ngày … tháng … năm … 

  

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Kính gửi (1): ………………………………………………… 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, mã số 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính. 

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị: 

ST

T 

H

ọ 

tê

n 

Mã 

số 

BHX

H 

Ngà

y 

thán

g 

năm 

sinh 

Gi

ới 

tín

h 

Số 

CCC

D/ 

CMN

D/ Hộ 

chiếu 

Cấp 

bậc, 

chứ

c 

vụ, 

chứ

c 

dan

h 

ngh

ề, 

nơi 

làm 

việc 

Vị trí việc làm (2) Tiền lương 

Ngành/ng

hề nặng 

nhọc, độc 

hại 

Loại và hiệu lực hợp 

đồng lao động 

Thời 

điểm 

đơn 

vị 

bắt 

đầu 

đóng 

BHX

H 

Thời 

điểm 

đơn 

vị kết 

thúc 

đóng 

BHX

H 

G

hi 

ch

ú 

Nh

à 

quả

n lý 

Chuy

ên 

môn 

kỹ 

thuật 

bậc 

cao 

Chuy

ên 

môn 

kỹ 

thuật 

bậc 

trung 

Khá

c 

Hệ 

số/ 

Mức 

lươn

g 

Phụ cấp 

Ngày 

bắt 

đầu 

HĐL

Đ 

khôn

g xác 

định 

thời 

hạn 

Hiệu lực 

HĐLĐ 

xác định 

thời hạn 

Hiệu lực 

HĐLĐ 

khác 

(dưới 1 

tháng, 

thử 

việc) 

Ch

ức 

vụ 

Thâ

m 

niên 

VK 

(%) 

Thâ

m 

niên 

nghề 

(%) 

Phụ 

cấp 

lươn

g 

Các 

khoả

n bổ 

sung 

Ngày 

bắt 

đầu 

Ngà

y 

kết 

thú

c 

Ngà

y 

bắt 

đầu 

Ngà

y 

kết 

thú

c 

Ngà

y 

bắt 

đầu 

Ngà

y 

kết 

thú

c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

…                                                     

  Tổng                                                 

  

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
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(Chữ ký, dấu) 

Ghi chú: 

(1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

(2) Vị trí việc làm phân loại theo: 

- Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã; 

- Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm 

ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và 

truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội; 

- Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao 

đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền 

thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin. 

  

Mẫu số 02/PLI 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ… 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI…… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …./…. …, ngày … tháng … năm …. 

  

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Kính gửi (1): ………………………………….. 

STT 
Người sử dụng 

lao động 

Tổng số lao động Vị trí việc làm (2) Loại và hiệu lực hợp đồng lao động 

Ghi 

chú Tổng 

Lao 

động 

nữ 

Lao 

động 

trên 35 

tuổi 

Số lao 

động 

tham gia 

BHXH 

bắt buộc 

Nhà 

quản 

lý 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật 

bậc cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung 

Khác 

Số lao động 

tham gia 

HĐLĐ không 

xác định thời 

hạn 

Số lao động 

tham gia 

HĐLĐ xác 

định thời 

hạn 

Số lao động 

tham gia 

HĐLĐ khác 

(dưới 1 

tháng, thử 

việc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1 Doanh nghiệp                         

2 Hợp tác xã                         

3 
Cơ quan, tổ 

chức 
                        

  Tổng                         

  

  GIÁM ĐỐC 

(Chữ ký, dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

(2) Vị trí việc làm phân loại theo: 

- Cột (7) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã; 

- Cột (8) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm 

ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và 

truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội; 

- Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, 

trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, 

giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin. 
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Phụ lục II 

DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN  

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

 

 

STT Công việc 

1 Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký 

2 Thư ký/Trợ lý hành chính 

3 Lễ tân 

4 Hướng dẫn du lịch 

5 Hỗ trợ bán hàng 

6 Hỗ trợ dự án 

7 Lập trình hệ thống máy sản xuất 

8 Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông 

9 Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất 

10 Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy 

11 Biên tập tài liệu 

12 Vệ sĩ/Bảo vệ 

13 Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại 

14 Xử lý các vấn đề tài chính, thuế 

15 Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô 

16 Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất 

17 Lái xe 

18 Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển 

19 Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan 

dầu khí 

20 Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu 

bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay 

 

Phụ lục III 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

 

Mẫu số 01/PLIII Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 02/PLIII Văn bản rút tiền ký quỹ 

Mẫu số 03/PLIII Quyết định trích tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại 

lao động 

Mẫu số 04/PLIII Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 05/PLIII Đơn đề nghị cấp (gia hạn, cấp lại) giấy phép hoạt động cho thuê 

lại lao động  

Mẫu số 06/PLIII Đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

Mẫu số 07/PLIII Lý lịch tự thuật  

Mẫu số 08/PLIII Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động  

Mẫu số 09/PLIII Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động  

Mẫu số 10/PLIII Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động  
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Mẫu số 11/PLIII Báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho 

thuê lại lao động 

Mẫu số 12/PLIII Danh mục mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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Mẫu số 01/PLIII 

TÊN NGÂN HÀNG 

 

 

Số:............ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày..... tháng..... năm..... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ 

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

 

Căn cứ Nghị định số...../...../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ..... (ghi theo tên 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại 

lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động). 

Ngân hàng:............................................................................................................ 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 

Điện thoại liên hệ:................................................................................................. 

 

CHỨNG NHẬN 

Tên doanh nghiệp:................................................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. 

Mã số doanh nghiệp:............................................................................................ 

Chủ tài khoản:............................................ (1).................................................... 

Chức danh của chủ tài khoản:............................... (2)......................................... 

Đã nộp tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động như sau: 

Số tiền ký quỹ:...................................................................................................... 

Số tiền bằng chữ:.................................................................................................. 

Số tài khoản ký quỹ:............................................................................................. 

Tại ngân hàng:...................................................................................................... 

Ngày ký quỹ:......................................................................................................... 

Số hợp đồng ký quỹ:.............................................. ngày...................................... 

Được hưởng lãi suất:............................................................................................. 

  ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 

(Chữ ký, dấu) 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Chủ tài khoản ký quỹ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh. 

(2) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh. 
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Mẫu số 02/PLIII 

ỦY BAN NHÂN DÂN... (1) 

 

Số:.../UBND-...(2) 

V/v thông báo đồng ý về việc 

rút tiền ký quỹ hoạt động 

cho thuê lại lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày..... tháng..... năm..... 

 

Kính gửi:............ (3).................. 

............. (4)................... 

Căn cứ Nghị định số..../...../NĐ-CP ngày... tháng... năm..... của Chính phủ... (ghi theo tên 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại 

lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động); 

Theo đề nghị của...(3)... đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động và hồ sơ 

kèm theo,...(1)... có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của...(3)..........., địa 

chỉ doanh nghiệp........., mã số doanh nghiệp:......., mã số giấy phép (nếu có):......... để thực 

hiện.........(5)......... 

2....(3)..., Ngân hàng...(4), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...... có trách 

nhiệm thực hiện đúng các quy định về ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động./. 

 

Nơi nhận: 

-.............; 

-.............. 

CHỦ TỊCH (6) 

(Chữ ký, dấu) 

 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn. 

(3) Tên doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị rút tiền ký quỹ. 

(4) Tên ngân hàng nhận ký quỹ. 

(5) Ghi lý do rút tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này. 

(6) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên 

dưới ghi Phó Chủ tịch. 

Mẫu số 03/PLIII 

ỦY BAN NHÂN DÂN... (1) 

 

 

Số:....../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày..... tháng..... năm..... 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...(1)... 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số..../...../NĐ-CP ngày... tháng... năm..... của Chính phủ.... (ghi tên Nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao 

động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố..... 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trích tiền từ tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của...(2).., mã số 

doanh nghiệp...(3).., địa chỉ trụ sở chính...(4)... để thực hiện thanh toán chế độ, quyền lợi 

của người lao động theo danh sách kèm theo Quyết định này. 

1. Số tài khoản ký quỹ................(5)............... tại.........................(6)................................. 

2. Số tiền trích:...........................(7)................................................................................ . 

(Bằng chữ:..................................(8)............................................................................... .) 

3. Ngân hàng..................(6)..................... thực hiện trích tiền ký quỹ và thanh toán chế độ 

cho người lao động thuê lại. 

4...................(2)........................... có trách nhiệm nộp bổ sung tiền ký quỹ trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ. 

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...,.. (9)... Ngân 

hàng...(6)..., Giám đốc...(2)......... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày... tháng..... năm...../. 

 

Nơi nhận: 

-.............; 

-.............; 

CHỦ TỊCH (10) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trích tiền ký quỹ. 

(2) Tên doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

(3) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(4) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ. 

(5) Số tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

(6) Tên ngân hàng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động. 

(7) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ. 

(8) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ bằng chữ. 

(9) Chức danh người đại diện theo pháp luật của ngân hàng nhận ký quỹ. 

(10) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, 

bên dưới ghi Phó Chủ tịch. 
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Mẫu số 04/PLIII 

ỦY BAN NHÂN DÂN... (1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

Mã số giấy phép:...(2)../...(3).../.. (4)... 

Cấp lần đầu: ngày... tháng... năm...(5) 

Thay đổi lần thứ:....., ngày.... tháng... năm... 

(.........(6)........) 

_________________ 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:...(7).................................................................... 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............(8)............................... 

2. Mã số doanh nghiệp:......................(9).......................................................................... 

3. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................... 

Điện thoại:............................. Fax:................................ Email:...................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  

Họ tên:............................ Giới tính:......................... Sinh ngày:..................................... 

Chức danh:......................................................(10)............................................................ 

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................... 

Ngày cấp:................................................. Nơi cấp:........................................................ 

5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép 

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm... và có thời hạn là.... tháng (11)./. 

 

Nơi nhận: 

-.............; 

-.............; 

CHỦ TỊCH (12) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành giấy phép. 

(2) Số thứ tự giấy phép. 

(3) Năm ban hành. 

(4) Mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Mẫu số 12/PLIII Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định này. 

(5) Ngày, tháng, năm của giấy phép được cấp lần đầu, trường hợp giấy phép đã được cấp 

theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013, 

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ thì viết ngày tháng 

năm của giấy phép đã được cấp. 

(6) Ghi: gia hạn hoặc cấp lại theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 

hoặc khoản 1 Điều 27 Nghị định này. Ví dụ: gia hạn giấy phép hoặc cấp lại giấy phép do 

thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

(7) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(8) Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

(9) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(10) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 
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(11) Trường hợp cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động mà thời hạn cấp lại có ngày lẻ 

không trọn tháng thì ghi rõ số tháng, số ngày. 

(12) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, 

bên dưới ghi Phó Chủ tịch. 
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Mẫu số 05/PLIII 

TÊN DOANH NGHIỆP (1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày..... tháng...... năm....... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

...(2)... giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

 

Kính gửi:...(3)................. 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:.......................................(1)............................ 

2. Mã số doanh nghiệp:.................................................(4).............................................. 

3. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................... 

Điện thoại:................................; Fax:........................; E-mail:....................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ tên:................................... Giới tính:........................ Sinh ngày:............................... 

Chức danh(5):................................................................................................................... 

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................... 

Ngày cấp:.................................................... Nơi cấp:..................................................... 

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động....(6)..... ngày cấp............(7)............ 

Đề nghị........(3)........ giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với.........(1)............ 

.......(8).............................................................................................................................. 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về lao động. 

Hồ sơ kèm theo gồm:...................................................................................................... 

Nơi nhận: 

-.............; 

-.............; 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (9) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp đề nghị cấp hoặc cấp lại hoặc gia hạn giấy phép. 

(2) Ghi: cấp hoặc gia hạn hoặc cấp lại theo đề nghị của doanh nghiệp. 

(3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

(4) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(5) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

(6) Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp (nếu có); đối với doanh 

nghiệp đã được cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 

tháng 5 năm 2013 hoặc Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ thì ghi cụ thể cả phần số và chữ của giấy phép (ví dụ: 11/LĐTBXH-GP hoặc 

01/2019/SAG). 

(7) Ngày cấp của giấy phép đã được cấp (nếu có). 

(8) Ghi lý do quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này nếu thuộc trường hợp cấp lại giấy 

phép.  

(9) Chức danh của người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 
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Mẫu số 06/PLIII 

TÊN DOANH NGHIỆP (1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày..... tháng...... năm....... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

 

Kính gửi:.....(2)............. 

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:...............................(1).......................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................... 

Điện thoại:...................; Fax:..........................; Email:.......................................... 

3. Mã số doanh nghiệp:................................(3)...................................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ tên:......................... Giới tính:.................... Sinh ngày:................................... 

Chức danh:...............................................(4).......................................................... 

5. Mã số giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:........................................... 

Ngày cấp:....................................... Thời hạn:....................................................... 

Đề nghị.........................(2).................. thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối 

với.....................................(1)................................................................... 

Lý do thu hồi:...................................................................................................... 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về lao động. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

 

Nơi nhận: 

-.............; 

-.............. 

ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP (4) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

(2) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

(3) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

(4) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ghi theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 
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Mẫu số 07/PLIII 

LÝ LỊCH TỰ THUẬT 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chân dung 4 x 6 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ tên:................................................................. Giới tính:.............................  

2. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:.....................................................................  

Số giấy chứng thực cá nhân.................................................................................. 

Ngày cấp.................................................. Nơi cấp................................................ 

3. Ngày tháng năm sinh:....................................................................................... 

4. Tình trạng hôn nhân:......................................................................................... 

5. Quốc tịch gốc:................................................................................................... 

6. Quốc tịch hiện tại:............................................................................................. 

7. Trình độ học vấn/trình độ chuyên môn:............................................................ 

8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:...............................................................  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN 

9. Làm việc ở nước ngoài: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

10. Làm việc ở Việt Nam 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

IV. LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP 

11. Vi phạm pháp luật Việt Nam (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

12. Vi phạm pháp luật nước ngoài (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. 

 

 .........., ngày..... tháng..... năm........ 

(Người khai ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 08/PLIII 

ỦY BAN NHÂN DÂN...(1) 

 

 

Số:.../QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày..... tháng..... năm..... 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN...(1)... 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số.........../.........../NĐ-CP ngày.... tháng.... năm..... của Chính phủ... (ghi 

theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho 

thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động); 

Theo đề nghị của...(2)......(3)... tại...(4)... về việc đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho 

thuê lại lao động; 

Theo đề nghị của....(5).... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mã số giấy phép............ cấp lần 

đầu ngày....... tháng...... năm........, thay đổi lần thứ.........., ngày..... tháng....... năm......... cấp 

cho........(3)......, địa chỉ trụ sở chính tại........................., mã số doanh nghiệp................. 

Lý do thu hồi:................................................................................................................. 

Điều 2. ...(3)... thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số...../2020/NĐ-CP 

ngày.... tháng.... năm.... của Chính phủ. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện...(6).. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày... tháng..... năm...../. 

Nơi nhận: 

- .............; 

- .............; 

CHỦ TỊCH (7) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi giấy phép. 

(2) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại. 

(3) Tên doanh nghiệp đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

(4) Số hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê 

lại lao động của doanh nghiệp. 

(5) Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực cho thuê lại lao động theo phân 

công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

(6) Ghi cụ thể cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện 

Quyết định. 

(7) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên 

dưới ghi Phó Chủ tịch. 
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Mẫu số 09/PLIII 

TÊN DOANH NGHIỆP (1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

........, ngày..... tháng...... năm....... 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

...(1)... Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm..... (hoặc năm....) như sau: 

Loại hình chủ sở hữu: (2)     Doanh nghiệp nhà nước            Doanh nghiệp tư nhân              Doanh nghiệp FDI 

1. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê lại  

Chỉ tiêu 
Đầu 

kỳ 

Tăng 

trong 

kỳ 

Giảm 

trong 

kỳ 

Cuối 

kỳ 

Số lao động tham gia bảo 

hiểm bắt buộc (người) (3) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tổng số lao động theo hợp đồng lao động của doanh 

nghiệp, trong đó: 

      

a) Số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lại (4), 

chia ra: 

      

- Số lao động có hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn 

      

- Số lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn        

b) Số lao động cho thuê lại, chia ra:       

- Thời hạn cho thuê lại dưới 03 tháng       

- Thời hạn cho thuê lại từ 03 tháng đến dưới 06 tháng       

- Thời hạn cho thuê lại từ 06 tháng đến 12 tháng       

2. Số lao động đang cho thuê lại của doanh nghiệp        

- Trong địa bàn tỉnh       

- Ngoài địa bàn tỉnh       

 2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động 
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TT 

Công 

việc 

cho 

thuê 

lại(5) 

Số lượng doanh 

nghiệp thuê lại lao 

động (6) 

Số lao động thuê 

lại (người) 

Số lao động theo thời 

hạn cho thuê lại lao 

động (người) 

Các chế độ của người lao động 

thuê lại 

Ghi 

chú Trong 

địa bàn 

tỉnh 

Ngoài 

địa bàn 

tỉnh 

Trong 

địa 

bàn 

tỉnh 

Ngoài 

địa bàn 

tỉnh 

Dưới 6 

tháng 

Từ 6 - 12 

tháng 
Khác 

Tiền lương 

bình quân 

(đồng/người/thá

ng) 

Thu nhập 

bình quân 

(đồng/người/thán

g) 

Chế 

độ 

phúc 

lợi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

 

       ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP(8) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp thực hiện báo cáo. 

(2) Đánh dấu X vào ô tương ứng với loại hình chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện báo cáo. 

(3) Số lao động được tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

(4) Số lao động cho thuê và các loại lao động khác. 

(5) Liệt kê công việc cho thuê lại lao động. 

(6) Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động để thực hiện công việc đã liệt kê tại cột II. 

(7) Tên các loại phúc lợi mà người lao động thuê lại được hưởng, ví dụ: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiền lễ, tết, thăm 

hỏi ốm đau, hiếu hỉ, các loại dịch vụ người lao động thuê lại được hưởng..... 

(8) Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 

 

 

 Mẫu số 10/PLIII 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:..................... 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày..... tháng...... năm....... 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

(Báo cáo 06 tháng hoặc năm....) 

 

 Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố................. báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn như sau: 

1. Tình hình doanh nghiệp cho thuê lại lao động đang hoạt động 

Chỉ tiêu 

Số 

doan

h 

nghi

ệp 

Loại hình doanh nghiệp 
Tổng số lao động sử 

dụng 

Số lượng 

doanh nghiệp 

thuê lại lao 

động (1) 

Ghi 

chú Doanh 

nghiệ

p nhà 

nước 

Doan

h 

nghiệ

p tư 

nhân 

Doanh 

nghiệp 

có vốn 

đầu tư 

nước 

ngoài 

Số lao 

động làm 

việc tại 

doanh 

nghiệp cho 

thuê lại 

(người) 

Số lao 

động 

cho 

thuê lại 

(người) 

Trong 

địa bàn 

tỉnh 

Ngoà

i địa 

bàn 

tỉnh 

1. Số doanh nghiệp đã được cấp phép đầu kỳ báo 

cáo 

         

2. Số doanh nghiệp được cấp giấy phép lần đầu 

trong kỳ báo cáo 

         

3. Số doanh nghiệp được gia hạn giấy phép          

4. Số doanh nghiệp được cấp lại giấy phép          

5. Tổng số doanh nghiệp giảm trong kỳ báo cáo, 

trong đó: 

         

- Doanh nghiệp hết hạn giấy phép mà không được          
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gia hạn, cấp lại 

- Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép          

6. Số doanh nghiệp có giấy phép đang hoạt động 

cuối kỳ (2) 

         

2. Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động  

TT 

Công 

việc 

cho 

thuê 

lại 

Số doanh 

nghiệp được 

cấp giấy 

phép cho 

thuê lại lao 

động (3) 

Số lao động cho 

thuê lại (người) 

Số lao động theo thời 

hạn cho thuê lại lao 

động (người) 

Các chế độ của người lao động 

cho thuê lại 

Số lao 

động 

thuê lại 

tham 

gia bảo 

hiểm 

bắt 

buộc 

(người)

(7) 

Ghi 

chú 

Trong 

địa 

bàn 

tỉnh 

Ngoài 

địa 

bàn 

tỉnh 

Của 

doanh 

nghiệp 

trong 

địa 

bàn 

tỉnh 

Của 

doanh 

nghiệp 

ngoài 

địa bàn 

tỉnh 

Dưới 6 

tháng 

Từ 

6 - 12 

tháng 

Khá

c 

Tiền lương 

bình quân 

(đồng/người/thá

ng) 

Thu nhập 

bình quân 

(đồng/người/thá

ng) 

Chế 

độ 

phúc 

lợi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1               

2              

 

Nơi nhận: 

-.............; 

-.............; 

GIÁM ĐỐC (8) 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Số lượng doanh nghiệp thuê lại lao động của các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép. 

(2) Số doanh nghiệp có giấy phép đang hoạt động cuối kỳ (mục 6) = số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đầu kỳ (mục 1) + số doanh 

nghiệp được cấp giấy phép lần đầu (mục 2) - số doanh nghiệp giảm trong kỳ (mục 5).  

(3) Số doanh nghiệp được cấp giấy phép đang thực hiện công việc cho thuê lại lao động tại cột II. 

(4) Tiền lương bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột II. 
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(5) Thu nhập bình quân của người lao động cho thuê lại thực hiện công việc tại cột II bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác. 

(6) Tên các loại phúc lợi mà người lao động thuê lại được hưởng, ví dụ: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiền lễ, tết, thăm 

hỏi ốm đau, hiếu hỉ, các loại dịch vụ người lao động thuê lại được hưởng... 

(7) Số lao động thuê lại được tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

(8) Giám đốc; trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Giám đốc, bên dưới ghi Phó Giám đốc. 
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Mẫu số 11/PLIII 

TÊN NGÂN HÀNG 

 

Số:............. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày..... tháng...... năm....... 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ 

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

(Báo cáo quý...... năm......) 

 

Kính gửi: - Ngân hàng nhà nước chi nhánh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.... 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

Tên ngân hàng:.................................................................................................................................................................................. 

Địa chỉ:.............................................................................................................................................................................................. 

Số điện thoại:.............................................................................. Số Fax:......................................................................................... 

Tên doanh nghiệp ký quỹ hoạt động 

cho thuê lại lao động 

Số Giấy chứng 

nhận ký quỹ 

Số tài khoản 

ký quỹ 

Số tiền ký quỹ 

ban đầu 
Ngày ký quỹ 

Số tiền ký quỹ tại 

thời điểm báo cáo 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

...       

   

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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Mẫu số 12/PLIII 

DANH MỤC MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 

STT Tên tỉnh, thành phố Mã tỉnh, thành phố 

1 An Giang SAG 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu SBRVT 

3 Bắc Cạn SBC 

4 Bắc Giang SBG 

5 Bạc Liêu SBL 

6 Bắc Ninh SBN 

7 Bến Tre SBT 

8 Bình Định SBĐ 

9 Bình Dương SBD 

10 Bình Phước SBP 

11 Bình Thuận SBTH 

12 Cà Mau SCM 

13 Cần Thơ SCT 

14 Cao Bằng SCB 

15 Đà Nẵng SĐN 

16 Đắk Lắk SĐL 

17 Đắk Nông SĐKN 

18 Điện Biên SĐB 

19 Đồng Nai SĐGN 

20 Đồng Tháp SĐT 

21 Gia Lai SGL 

22 Hà Giang SHG 

23 Hà Nam SHN 

24 Hà Nội SHNI 

25 Hà Tĩnh SHT 

26 Hải Dương SHD 

27 Hải Phòng SHP 

28 Hậu Giang SHG 

29 Hòa Bình SHB 

30 Hưng Yên SHY 

31 Khánh Hòa SKH 

32 Kiên Giang SKG 

33 Kon Tum SKT 

34 Lai Châu SLC 

35 Lâm Đồng SLĐ 

36 Lạng Sơn SLS 

37 Lào Cai SLCI 

38 Long An SLA 

39 Nam Định SNĐ 

40 Nghệ An SNA 

41 Ninh Bình SNB 

42 Ninh Thuận SNT 
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STT Tên tỉnh, thành phố Mã tỉnh, thành phố 

43 Phú Thọ SPT 

44 Phú Yên SPY 

45 Quảng Bình SQB 

46 Quảng Nam SQN 

47 Quảng Ngãi SQNI 

48 Quảng Ninh SQNH 

49 Quảng Trị SQT 

50 Sóc Trăng SST 

51 Sơn La SSL 

52 Tây Ninh STN 

53 Thái Bình STB 

54 Thái Nguyên STNG 

55 Thanh Hoá STH 

56 Thừa Thiên Huế STTH 

57 Tiền Giang STG 

58 TP Hồ Chí Minh SHCM 

59 Trà Vinh STV 

60 Tuyên Quang STQ 

61 Vĩnh Long SVL 

62 Vĩnh Phúc SVP 

63 Yên Bái SYB 
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Phụ lục IV 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

 

 

Mẫu số 01/PLIV Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ 

Mẫu số 02/PLIV Công văn thông báo làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 
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Mẫu số 01/PLIV 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ  

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......., ngày........ tháng........ năm........ 

  

VĂN BẢN THỎA THUẬN LÀM THÊM GIỜ (1) 

 

- Thời gian làm thêm: Kể từ ngày...................... đến ngày..... tháng.... năm........ 

- Địa điểm làm thêm:............................................................................................ 

- Lý do làm thêm:.................................................................................................. 

STT Họ tên 

Nghề, công 

việc đang 

làm(2) 

Số giờ làm 

việc trong 

ngày(2) 

Số giờ 

làm thêm 

(trong ngày, 

tuần,...)(3) 

Chữ ký của 

người lao 

động 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

         

  ............, ngày... tháng... năm....... 

  NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

Ghi chú:  

(1) Mẫu này lập khi ký văn bản với nhiều người lao động; trường hợp ký riêng từng người 

lao động thì điều chỉnh các thông tin tương ứng.  

(2) Trường hợp đã sử dụng bảng chấm công và công việc, giờ làm việc không thay đổi trong 

nhiều ngày, nhiều tháng đã ghi trong bảng chấm công thì không bắt buộc có các cột này 

trong bản thỏa thuận.  

(3) Có thể ghi thỏa thuận riêng theo từng ngày hoặc theo tuần, theo tháng hoặc thỏa thuận 

kết hợp nhiều nội dung về thời giờ làm thêm. 

Mẫu số 02/PLIV 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ  

SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 

Số:.............. 

V/v tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ 

đến 300 giờ trong năm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày........ tháng........ năm........ 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội............... 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm..., doanh nghiệp, đơn vị............... có một số 

trường hợp làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm, cụ thể như sau: 

1. Trường hợp phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm: 

STT Các trường hợp phải làm thêm từ trên 200 giờ đến Ghi chú 
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300 giờ trong năm(1) 

1.     

...     

2. Thời gian bắt đầu có người lao động thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 

giờ/năm:............................................................................................................... 

3. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm(2) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ................ 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Ghi chú: 

(1) Phải phù hợp với các trường hợp được quy định. 

(2) Khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động khi tham gia làm thêm giờ, 

như: tăng cường bồi dưỡng bằng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng cường kiểm tra sức khỏe...  
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Phụ lục V 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

___________________________ 

 

Mẫu số 01/PLV Hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Mẫu số 02/PLV Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình 

Mẫu số 03/PLV Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình 
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Mẫu số 01/PLV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

 

Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số.../....../NĐ-CP ngày... tháng... năm..... của Chính phủ.... (ghi theo tên 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung lao động là 

người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động). 

1. BÊN A: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

Ông/bà:.................................................................................................................. 

Đại diện cho hộ gia đình gồm (ghi họ tên từng người trong hộ):......................... 

.............................................................................................................................. 

Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................. 

Điện thoại:............................................................................................................ 

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu:............. cấp ngày............. tại......... 

............................................................................................................................... 

2. BÊN B: NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

Ông/bà:.................................................................................................................. 

Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................. 

Điện thoại:............................................................................................................. 

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu:............ cấp ngày......... tại.............. 

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:...................................................... 

Ông/bà:.................................................................................................................. 

Mối quan hệ với người lao động:.......................................................................... 

Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................. 

Điện thoại:............................................................................................................ 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây: 

Điều 1. Thời hạn hợp đồng 

- Hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn..... tháng. 

Ngày bắt đầu làm việc: Từ ngày... tháng... năm... 

- Thời gian thử việc (nếu có): từ ngày... tháng... năm.... đến ngày.... tháng... năm... 

Điều 2. Công việc và địa điểm làm việc 

- Địa điểm làm việc (ghi rõ địa chỉ nơi người lao động thực hiện công việc giúp việc gia 

đình):...................................................................................................... 

- Công việc phải làm (ghi rõ các công việc người lao động phải thực hiện hằng ngày ví dụ 

như: vệ sinh nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc trẻ em....):.................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Điều 3. Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác 

- Mức lương:........................... đồng/tháng (hoặc tuần hoặc ngày hoặc giờ), trong đó chi phí 

ăn, ở của người lao động (nếu có):......................................... đồng. 

 - Các khoản phụ cấp, bổ sung (nếu có):.............................................................. 

- Hình thức trả lương (tiền mặt/chuyển khoản):................................................... 

- Kỳ hạn trả lương: tiền lương được trả vào ngày/giờ...... hằng tháng/tuần/ngày. 

- Khoản tiền bằng mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử 

dụng lao động trả cho người lao động cùng kỳ trả lương:.............. đồng. 
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- Chế độ nâng lương (ghi rõ thời gian, điều kiện và các trường hợp được nâng lương nếu 

có):............................................................................................................. 

- Thưởng (ghi rõ điều kiện và các trường hợp được thưởng, mức thưởng nếu 

có):.............................................................................................................................. 

- Tiền tàu xe về nơi cư trú của người lao động (ghi rõ các trường hợp được hỗ trợ tiền tàu xe 

về nơi cư trú, mức hỗ trợ):................................................................... 

- Hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có)............................................................... 

Điều 4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

- Thời giờ làm việc:.............................................................................................. 

- Thời giờ người lao động được nghỉ liên tục trong ngày:.................................... 

- Ngày nghỉ hằng tuần:.......................................................................................... 

- Ngày nghỉ hằng năm:.......................................................................................... 

- Ngày nghỉ lễ, tết:................................................................................................ 

Điều 5. Điều kiện làm việc 

- Trang bị bảo hộ lao động (nếu có):..................................................................... 

- Chỗ ăn, ở của người lao động (đối với người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao 

động)........................................................................................................ 

- Các điều kiện khác:............................................................................................ 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

1. Quyền của người lao động: 

- Về thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp, bổ sung khác; thưởng; tiền tàu xe về nơi cư 

trú theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động:......................................... 

- Về nghỉ ngơi; hỗ trợ học nghề, học văn hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng lao 

động:...................................................................................................................... 

- Về bố trí chỗ ăn, ở; trang bị bảo hộ lao động; bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động:................................................................................... 

2. Nghĩa vụ của người lao động: 

- Về hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động:............................................ 

- Về thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng và phòng chống 

cháy nổ, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, khu dân cư nơi cư 

trú:.................................................................................................. 

- Về bồi thường cho người sử dụng lao động nếu làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình 

người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai 

bên:................................................................................................................ 

- Về cung cấp tài liệu hợp pháp cho người sử dụng lao động để đăng ký tạm trú (đối với 

người lao động sống cùng người sử dụng lao động nếu thuộc đối tượng phải đăng ký tạm 

trú):................................................................................................. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động  

1. Quyền của người sử dụng lao động: 

- Về quản lý, điều hành người lao động thực hiện các công việc theo thỏa thuận trong hợp 

đồng lao động:................................................................................... 

- Về bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm mất, hư hỏng tài sản trong gia đình người 

sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai 

bên:........................................................................................................................ 

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động: 

- Về thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương và các chế độ, quyền lợi khác của người 

lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng:.................................................. 
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- Về bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng 

lao động):............................................................................................. 

- Về đăng ký tạm trú cho người lao động (đối với người lao động sống cùng người sử dụng 

lao động thuộc đối tượng phải đăng ký tạm trú):................................ 

- Về tạo điều kiện cho người lao động học nghề, học văn hóa:............................ 

Điều 8. Kỷ luật lao động 

- Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức khiển trách:  

.............................................................................................................................. 

- Các trường hợp người sử dụng lao động được áp dụng hình thức sa thải: 

.............................................................................................................................. 

Điều 9. Bồi thường thiệt hại (nếu có) 

- Các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao 

động:...................................................................................................................... 

- Các trường hợp người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao 

động:...................................................................................................................... 

Điều 10. Thỏa thuận khác (nếu có) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực 

từ ngày...... tháng............ năm............. 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

(BÊN B) 

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(BÊN A) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (đối với người lao 

động dưới 18 tuổi) 

- Họ tên:................................................................................................................ 

- Địa chỉ nơi cư trú:.............................................................................................. 

- Điện thoại (nếu có):........................................................................................... 

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:........... cấp ngày......... tại........... 

- Ký tên: 

NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có):  

- Họ tên:................................................................................................................ 

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:.................. cấp ngày..... tại........ 

- Địa chỉ nơi cư trú:.............................................................................................. 

- Số điện thoại (nếu có):....................................................................................... 

- Ký tên: 
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Mẫu số 02/PLV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình 

 

Kính gửi Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:.................. 

 

Họ tên:......................................., Giới tính:............ Quốc tịch:........................... 

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:.............. cấp ngày........ tại............ 

Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................. 

Địa chỉ nơi ở hiện tại:........................................................................................... 

Thông báo với Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)...................................... về việc sử 

dụng lao động là người giúp việc gia đình như sau: 

1. Người lao động: 

- Họ tên:................................................................................................................ 

- Ngày sinh:................................................., giới tính:......................................... 

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:.............., ngày cấp.........., nơi cấp......... 

- Địa chỉ nơi cư trú:............................................................................................... 

- Địa chỉ nơi ở hiện tại:......................................................................................... 

2. Người đại diện theo pháp luật của người lao động (nếu có): 

- Họ tên:................................................................................................................ 

- Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:.......... cấp ngày........... tại........... 

- Địa chỉ nơi ở hiện tại:......................................................................................... 

3. Địa điểm làm việc:............................................................................................ 

4. Công việc chính theo hợp đồng lao động:........................................................ 

5. Thời hạn hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn hoặc có thời hạn...... tháng. 

6. Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: từ ngày..... tháng....... năm..... 

7. Chỗ ở của người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động:............... 

8. Các nội dung khác, nếu có:............................................................................... 

............, ngày...... tháng.....năm..... 

Người thông báo 

(Ký, họ tên) 



 

594 

 

Mẫu số 03/PLV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

 

Kính gửi Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:.......................... 

Họ tên:................................................................................................................... 

Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:............. cấp ngày........... tại.......... 

Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................. 

Thông báo với Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối 

với ông/bà.......................................... theo thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp 

việc gia đình ngày... tháng... năm...  

Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động: Từ ngày........ tháng…..... năm............ 

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động:..................................................................... 

  

 ............, ngày...... tháng..... năm..... 

Người thông báo 

(Ký, họ tên) 
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Phụ lục VI 

DANH MỤC NƠI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG 

(Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

 

I. SẢN XUẤT, TRUYỀN TẢI, ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN 

1. 03 đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm: Công ty Thủy điện Hòa 

Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. 

2. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1. 

3. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. 

4. Các Công ty truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. 

II. THĂM DÒ, KHAI THÁC, SẢN XUẤT, CUNG CẤP DẦU KHÍ 

1. Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

2. 02 đơn vị thuộc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí, gồm: Công ty điều hành 

Thăm dò khai thác Dầu khí trong nước; Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom. 

3. 08 đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam, gồm: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; 

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty kinh doanh sản phẩm khí; Công ty khí Cà 

Mau; Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty cổ phần LPG Việt Nam; Công ty cổ 

phần kinh doanh khí Miền Nam; Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. 

4. Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro.  

III. BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG KHÔNG, AN TOÀN HÀNG HẢI 

1. Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt 

Nam. 

2. Các cảng hàng không thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, gồm: Nội Bài, 

Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ. 

3. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. 

4. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. 

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV. 

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. 

IV. CUNG CẤP HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1. Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

2. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 

V. CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP NƯỚC SẠCH, THOÁT NƯỚC, VỆ SINH 

MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHO CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG 

VI. TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp 

quốc phòng, an ninh./. 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: 152/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ 

TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 

11 năm 2019: 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động: 

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác 

nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 154 của 

Bộ luật Lao động. 

2. Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân nước ngoài) theo khoản 3 

Điều 150 của Bộ luật Lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là người lao 

động nước ngoài) theo các hình thức sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động; 

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; 
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c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y 

tế; 

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; 

đ) Chào bán dịch vụ; 

e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép 

hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

g) Tình nguyện viên; 

h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại; 

i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; 

k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam; 

l) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại 

Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 

2. Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: 

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

b) Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng; 

c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép thành lập; 

d) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

đ) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy 

đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

e) Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật; 

g) Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật; 

h) Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc 

của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật; 

i) Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

k) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

l) Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam là cơ quan, tổ chức nước ngoài được cấp có thẩm quyền 

của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: 

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức 

quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; 

b) Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; 
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c) Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài; 

d) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy 

đăng ký theo quy định của pháp luật; 

đ) Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực: 

kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, 

y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài. 

4. Cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là người nước ngoài làm việc tại tổ chức quy định tại 

khoản 3 Điều này hoặc người được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú 

tại Việt Nam. 

5. Người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

6. Tổ chức dịch vụ việc làm và doanh nghiệp cho thuê lại lao động cung cấp dịch vụ cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam liên quan đến tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám 

đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành 

lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh 

nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước 

ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục. 

2. Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự 

nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài 

hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc 

trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; 

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà 

người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; 

c) Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

4. Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. 

5. Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp. 

6. Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc 

ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo; 

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao 

động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 
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7. Hiện diện thương mại bao gồm tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại 

diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

8. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng là người lao động nước ngoài làm việc ít nhất 02 

năm (24 tháng) trong một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt 

Nam và phải đáp ứng quy định đối với chuyên gia tại khoản 3 Điều này. 

9. Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người lao động 

nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt 

Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ 

để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp 

dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ. 

Chương II 

CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI; NGƯỜI 

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO 

ĐỘNG; CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Mục 1. CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài 

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

a) Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử 

dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo 

cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động 

nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì 

người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít 

nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ 

luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử 

dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp 

thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí 

công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu 

cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

Điều 5. Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu 

1. Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, 

trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển để 

thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí 

công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi nhà thầu thực hiện gói thầu theo Mẫu số 04/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này. 
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Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư 

phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu 

theo Mẫu số 05/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới 

thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. 

Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động 

Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 

500 người lao động Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 

người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam 

được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu 

được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao 

động Việt Nam theo Mẫu số 06/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung đã kê khai 

về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài; hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động nước 

ngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi và quản lý người lao 

động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật; trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 

tháng 01 của năm sau, chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 

của 6 tháng đầu năm và hằng năm theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 

báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính từ 

ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

4. Hằng năm hoặc đột xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ 

quan công an tỉnh, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị 

liên quan của Bộ Quốc phòng tại khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng chiến lược, 

trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng và các cơ quan có liên quan kiểm tra tình hình 

thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động nước ngoài gói thầu do nhà 

thầu trúng thầu trên địa bàn thực hiện, báo cáo về kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

Điều 6. Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài 

1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước 

ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước 

ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số 

liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 

14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 

năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

2. Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 

và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước. 
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Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY 

PHÉP LAO ĐỘNG 

Điều 7. Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động 

Ngoài các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao 

động, người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động: 

1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp 

vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có 

giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

3. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết 

dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, 

xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận 

tải. 

4. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các 

nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, 

quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài. 

5. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy 

định của pháp luật. 

6. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, 

nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài 

hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã 

ký kết, tham gia. 

7. Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

8. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao 

động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm. 

9. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh 

ký kết theo quy định của pháp luật. 

10. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa 

thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập 

sự trên tàu biển Việt Nam. 

11. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l 

khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

12. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội. 

13. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại. 

14. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để 

giảng dạy, nghiên cứu. 

Điều 8. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 
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1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 

thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

2. Người sử dụng lao động đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận 

người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, 

kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc. 

Trường hợp quy định tại khoản 4, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và khoản 1, 2, 8 và 

11 Điều 7 Nghị định này thì không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài 

dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao 

động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày 

người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam. 

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tối 

đa là 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 

này. Trường hợp cấp lại xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động thì thời hạn tối đa là 02 năm. 

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động theo Mẫu số 09/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 

Nghị định này; 

c) Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp 

không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; 

d) Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật; 

đ) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động; 

e) Các giấy tờ quy định tại điểm b, c và đ khoản này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng 

thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực 

trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc 

có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo 

Mẫu số 10/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không xác nhận thì 

có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Mục 3. CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 
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2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm 

quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 

ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là 

người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong 

thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. 

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người 

đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời 

gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày 

nộp hồ sơ. 

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ 

thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau: 

a) Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 

3 Nghị định này; 

b) Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 

Nghị định này, gồm: văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật; 

c) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc giấy chứng nhận 

chuyển nhượng quốc tế (ITC) cấp cho cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc văn bản của Liên 

đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận đăng ký tạm thời hoặc chính thức cho cầu thủ của câu lạc 

bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; 

d) Giấy phép lái tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận 

đối với phi công nước ngoài hoặc chứng chỉ chuyên môn được phép làm việc trên tàu bay 

do Bộ Giao thông vận tải cấp cho tiếp viên hàng không; 

đ) Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đối với người lao động nước ngoài làm 

công việc bảo dưỡng tàu bay; 

e) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho thuyền viên nước ngoài; 

g) Giấy chứng nhận thành tích cao trong lĩnh vực thể thao và được Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xác nhận đối với huấn luyện viên thể thao hoặc có tối thiểu một trong các bằng cấp 

như: bằng B huấn luyện viên bóng đá của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) hoặc bằng 

huấn luyện viên thủ môn cấp độ 1 của AFC hoặc bằng huấn luyện viên thể lực cấp độ 1 của 

AFC hoặc bằng huấn luyện viên bóng đá trong nhà (Futsal) cấp độ 1 của AFC hoặc bất kỳ 

bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận; 

h) Văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp đáp ứng quy định về trình độ, trình độ chuẩn 

theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Quy chế tổ chức 

hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, 

không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 



 

604 

 

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp 

không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. 

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: 

a) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại 

của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao 

động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại 

Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục; 

b) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước 

ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam; 

c) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước 

ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp 

nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm; 

d) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam 

để đàm phán cung cấp dịch vụ; 

đ) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này phải có văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

e) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động 

nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc. 

9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt: 

a) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực 

mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng 

chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 

mới gồm: giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện 

đang làm việc, các giấy tờ quy định tại khoản 1, 5, 6, 7, 8 Điều này và bản sao có chứng 

thực giấy phép lao động đã được cấp; 

b) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực 

mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong 

giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao 

động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1, 4, 

5, 6, 7 và 8 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động 

đã được cấp. 

10. Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ: 
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Các giấy tờ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 8 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được 

miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo 

quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

Điều 10. Thời hạn của giấy phép lao động 

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau 

đây nhưng không quá 02 năm: 

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết. 

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam. 

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài. 

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và 

nước ngoài. 

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào 

Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ. 

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt 

Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó. 

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt 

động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam. 

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp 

không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

Điều 11. Trình tự cấp giấy phép lao động 

1. Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại 

Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự 

kiến làm việc được quy định như sau: 

a) Người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo 

hình thức quy định tại điểm a, b, e, g, i và k khoản 1 Điều 2 Nghị định này; 

b) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt 

động tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài đến làm việc theo hình thức quy định tại 

điểm c và d khoản 1 Điều 2 Nghị định này; 

c) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ, người chịu trách nhiệm 

thành lập hiện diện thương mại theo hình thức quy định tại điểm đ và h khoản 1 Điều 2 

Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao 

động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 
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theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Mẫu giấy phép lao động 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội in và phát hành thống nhất. Trường hợp không 

cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao 

động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy 

định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao 

động. 

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có 

thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực. 

Mục 4. CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Điều 12. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động 

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất. 

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng. 

3. Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao 

động còn thời hạn. 

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 

11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, 

không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp: 

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này 

thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan 

có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng 

minh. 

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp 

không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

5. Giấy tờ quy định tại khoản 3 và 4 Điều này là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, nếu của nước ngoài thì phải hợp 

pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự 

theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên 

quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trình tự cấp lại giấy phép lao động 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao 

động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả 

lời và nêu rõ lý do. 

Điều 15. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại 
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Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được 

cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp 

lại giấy phép lao động. 

Mục 5. GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Điều 16. Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động 

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. 

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy 

định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này. 

3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao 

động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp. 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động 

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 

11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, 

không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp. 

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp 

không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. 

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 

Nghị định này. 

7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này chứng minh người lao 

động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao 

động đã được cấp. 

8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng 

thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường 

hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại 

hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Trình tự gia hạn giấy phép lao động 

1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, 

người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao 

động đó. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao 

động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do. 

3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng 

lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo 
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quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người 

sử dụng lao động. 

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có 

thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao 

có chứng thực. 

Điều 19. Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn 

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp 

quy định tại Điều 10 Nghị định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 

năm. 

Mục 6. THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

Điều 20. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 

1. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 

của Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định 

tại Nghị định này. 

3. Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng 

pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 21. Trình tự thu hồi giấy phép lao động 

1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này thì trong 15 ngày kể từ 

ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động 

của người lao động nước ngoài để nộp lại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ 

lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được. 

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định này thì Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao 

động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định này và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động 

của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản 

xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động. 

Chương III 

TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 22. Thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 

1. Tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam) bao gồm: 

a) Tổ chức được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; 
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b) Tổ chức được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu. 

2. Tổ chức quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây: 

a) Tổ chức nước ngoài quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 2 Nghị định này; 

b) Cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại điểm a, b, c và d 

khoản 3 Điều 2 Nghị định này. 

3. Tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây: 

a) Tổ chức nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 Nghị định này; 

b) Cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 3 

Điều 2 Nghị định này, người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho 

phép cư trú tại Việt Nam. 

Điều 23. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Mẫu số 01/PLII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

2. Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: giấy khai sinh hoặc chứng minh 

nhân dân hoặc căn cước công dân. 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp có 

giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, 

ngoại ngữ liên quan đến công việc mà người lao động đăng ký dự tuyển. Nếu của nước 

ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự 

theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên 

quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; 

dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 24. Trình tự, thủ tục tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài 

1. Khi có nhu cầu sử dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp 

tuyển dụng hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

hoặc tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam. 

2. Trường hợp tuyển dụng thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao 

động Việt Nam đến tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam. 

Trong văn bản phải nêu rõ yêu cầu về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn kỹ 

thuật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, thời hạn cần tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt 

Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc đối với 

từng vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thì tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam có 

trách nhiệm tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài. Hết thời hạn nêu trên mà tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao 



 

610 

 

động Việt Nam không tuyển, giới thiệu được người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động với người lao 

động Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản kèm bản sao 

có chứng thực hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam và các giấy tờ quy 

định tại khoản 2, 4 Điều 23 Nghị định này cho tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam. Trường hợp hợp đồng lao động đã ký kết bằng tiếng nước ngoài 

thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. 

Điều 25. Trách nhiệm của người lao động Việt Nam khi làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài 

1. Tuân thủ pháp luật về lao động của Việt Nam. 

2. Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài. 

3. Thực hiện đúng các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Điều 26. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam khi sử dụng người 

lao động Việt Nam 

1. Thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành. 

2. Thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động Việt Nam. 

3. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài khi sử dụng người lao động Việt Nam báo cáo hằng năm về tình hình tuyển dụng, sử 

dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Mẫu số 

02/PLII Phụ lục II ban hành kèm Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm 

tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo và gửi 

báo cáo như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 2 Nghị định này 

gửi báo cáo về tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định này; 

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 2 Nghị định này gửi báo 

cáo về tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định này. 

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý người lao động 

Việt Nam 

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị tuyển 

người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

2. Tổ chức tuyển dụng, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài. 

3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam theo quy 

định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

4. Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổ chức có thẩm quyền 

tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam báo cáo về tình hình tuyển dụng, quản lý 
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người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu 

số 03/PLII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng 

năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo và 

gửi báo cáo như sau: 

a) Tổ chức được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

thực hiện việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thì báo cáo Bộ Ngoại giao; 

b) Tổ chức được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thì báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm quy định của Nghị định này. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổ chức dịch vụ việc làm, 

doanh nghiệp cho thuê lại lao động báo cáo tình hình cung ứng người lao động Việt Nam 

hoặc cho thuê lại lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

theo Mẫu số 04/PLII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức có thẩm 

quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng 

năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. 

2. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam (sau đây gọi là Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

3. Điều khoản chuyển tiếp: 

a) Đối với các loại giấy tờ như văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước 

ngoài, văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đã 

được cấp, cấp lại theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn; 

b) Trường hợp hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

đã được ký kết và đang còn hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp 

tục được thực hiện cho đến khi giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Nghị định 
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số 11/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP hết thời 

hạn. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành 

1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với 

người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động quy định tại điểm g khoản 

2 Điều 2 và cơ quan, tổ chức quy định tại điểm d, e khoản 2 Điều 2 Nghị định này do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập; 

b) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 có trụ sở chính tại một tỉnh, 

thành phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác và người sử 

dụng lao động quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị định này có thể lựa chọn thực hiện 

việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động tại Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 

c) Thực hiện quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam và người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành tổ chức giám sát, đánh giá, kiểm tra và thanh tra 

hằng năm hoặc đột xuất các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan về việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương hướng dẫn, tuyên 

truyền, thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định này; 

e) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khi có yêu cầu; 

g) Kiến nghị, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các 

quy định của Nghị định này. 

2. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương hướng dẫn, tuyên truyền quy 

định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao; 

b) Quản lý tổ chức được Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; 

c) Hướng dẫn việc thực hiện tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 2 Nghị định này; 

d) Trước ngày 30 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Bộ Ngoại giao gửi Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo năm về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu 

số 03/PLII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng 

năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà 

nước. 
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3. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng: 

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý người lao động nước ngoài, người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sử 

dụng người lao động Việt Nam thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, 

địa bàn xung yếu về quốc phòng. 

4. Trách nhiệm của Bộ Công an: 

a) Định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin về người lao động nước ngoài được cấp thị thực 

ký hiệu như: LĐ, LV, DN, ĐT vào làm việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tới Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

b) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng người 

lao động Việt Nam thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội. 

5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

a) Quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức tại địa phương thực hiện các quy định của pháp luật 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về việc tuyển dụng, quản lý 

người lao động nước ngoài và người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam trên địa bàn; 

c) Chỉ đạo cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho nhà 

thầu; 

d) Quyết định việc cho phép nhà thầu được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào từng 

vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam trên địa bàn; 

đ) Chấp thuận những vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn 

hoặc giao cho cơ quan được ủy quyền. 

6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với 

người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động, quy định tại điểm a, b, c, 

h, i, k, l khoản 2 Điều 2 và cơ quan, tổ chức quy định tại điểm d, e khoản 2 Điều 2 Nghị 

định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập; 

b) Người sử dụng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 có trụ sở chính tại một tỉnh, 

thành phố nhưng có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác và người sử 

dụng lao động quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị định này có thể lựa chọn thực hiện 

việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện 

cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động tại Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội; 
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c) Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; xác nhận người lao động 

nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động phải vào sổ theo dõi theo Mẫu số 

14/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và có giấy biên nhận trao cho người sử 

dụng lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ; những giấy 

tờ có trong hồ sơ và thời hạn trả lời; 

d) Trường hợp không xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp 

lại, gia hạn giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản theo Mẫu số 15/PLI Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định này; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương hướng dẫn, tuyên truyền Nghị định này; 

e) Thực hiện quản lý nhà nước và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

g) Quản lý tổ chức được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân cấp, ủy quyền, giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

h) Thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho 

tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

i) Trước ngày 30 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi 

quản lý theo Mẫu số 03/PLII Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số 

liệu báo cáo hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ 

quan hành chính nhà nước. 

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

Mẫu số 01/PLI Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

Mẫu số 02/PLI 
Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài. 

Mẫu số 03/PLI 
Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước 

ngoài. 

Mẫu số 04/PLI 
Về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công 

việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. 

Mẫu số 05/PLI 
Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài. 

Mẫu số 06/PLI 
Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc 

không tuyển được người lao động Việt Nam. 

Mẫu số 07/PLI Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài. 

Mẫu số 08/PLI Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài. 

Mẫu số 09/PLI 
Về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động. 

Mẫu số 10/PLI Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Mẫu số 11/PLI 
Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài. 

Mẫu số 12/PLI Giấy phép lao động. 

Mẫu số 13/PLI 
Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động 

nước ngoài. 

Mẫu số 14/PLl Sổ theo dõi người lao động nước ngoài. 

Mẫu số 15/PLI 
Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động. 

 

Mẫu số 01/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ………… 

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người 

lao động nước ngoài 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: ……………..(1)…………….. 

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ 

chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước 
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ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh 

doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức 

để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email). 

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều 

hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật). 

- Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công 

trình v.v...) 

- Số lượng (người): 

- Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm): 

- Địa điểm làm việc (dự kiến): 

- Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc): 

- Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 

hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh 

nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử 

dụng người lao động nước ngoài...): 

2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên) 

3. Vị trí công việc... (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên) 

Đề nghị .... (2) xem xét, thẩm định và chấp thuận. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố.... 

 

Mẫu số 02/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ………… 

V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: ……………....(1)……………….. 
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Căn cứ văn bản số…. (ngày/tháng/năm) của…… (2) về việc thông báo chấp thuận vị trí 

công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của (tên doanh nghiệp/tổ 

chức). 

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ 

chức, tổng số lao động dang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước 

ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh 

doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức 

để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email). 

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau: 

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng 

(người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), 

hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã được chấp thuận: 

…………………………………….. 

2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng 

(người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 

hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã sử dụng (nếu có); lý do vị trí công việc đã được 

chấp thuận nhưng không sử dụng (nếu có) 

………………………………………………………………… 

3. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng 

(người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), 

hình thức làm việc, địa điểm làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu 

thay đổi, nêu rõ tình hình, sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí 

công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển 

được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài...). 

Đề nghị .... (3) xem xét, thẩm định và chấp thuận. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố… 

 

Mẫu số 03/PLI 

………..(1)………. 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………… 

V/v chấp thuận vị trí công việc sử 

dụng người lao động nước ngoài 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 



 

619 

 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số.... (ngày/tháng/năm) của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý kiến 

chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………. (nếu có),... (2) thông báo về những 

vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài 

như sau: 

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức 

danh công việc; số lượng (người); thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc. 

2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 

chức danh công việc; số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc. 

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức 

danh công việc; số lượng (người): 

……………………………………………………………….. 

Lý do: 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 

chức danh công việc; số lượng (người): 

………………………………………………………….. 

Lý do: 

………………………………………………………………………………………….. 

(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về 

người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

………….(3)………. 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1), (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố.... 

(3) Cục trưởng/Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

 

Mẫu số 04/PLI 

TÊN NHÀ THẦU 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. ..………, ngày …. tháng …. năm ……. 
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V/v đề nghị tuyển người lao động 

Việt Nam vào các vị trí công việc dự 

kiến tuyển người lao động nước ngoài 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố... 

Thông tin về nhà thầu gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi 

nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi 

nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời 

gian thực hiện gói thầu. 

Để thực hiện gói thầu ……………………….., nhà thầu đề nghị tuyển người lao động Việt 

Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau: 

(Nêu cụ thể từng vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ 

thuật), chức danh công việc, số lượng (người), trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức 

lương, địa điểm, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm). 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……………………………. chỉ đạo các 

cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho theo các vị 

trí công việc nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 05/PLI 

TÊN NHÀ THẦU 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. 

V/v điều chỉnh, bổ sung nhu 

cầu sử dụng người lao động 

nước ngoài 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố... 

Căn cứ văn bản đề nghị số …………………….. (ngày/tháng/năm), văn bản số 

……………….. (ngày/tháng/năm) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về việc 

được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được người lao động Việt 

Nam (nếu có) và nhu cầu thực tế của nhà thầu. 

(Thông tin về nhà thầu gồm: địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang 

quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng 
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đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói 

thầu). 

(Tên nhà thầu) đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như 

sau: 

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng 

(người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), 

địa điểm làm việc đã được chấp thuận: …………………………………………………......... 

2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng 

(người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), 

địa điểm làm việc đã sử dụng (nếu có); lý do vị trí công việc đã được chấp thuận nhưng 

không sử dụng (nếu có): …………………………………………………................................ 

3. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng 

(người), chức danh công việc, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), 

địa điểm làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi, nêu rõ 

tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc và yêu cầu 

về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài…..). 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………………… chỉ đạo các cơ 

quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho ……………. 

theo các vị trí công việc nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ….. 

XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 06/PLl 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 

THÀNH PHỐ…. 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. 

V/v tuyển người lao động nước 

ngoài vào các vị trí công việc không 

tuyển được người lao động Việt 

Nam 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: (Tên nhà thầu) 

Theo đề nghị tại văn bản số …. (ngày/tháng/năm) của (tên nhà thầu) và báo cáo của (tên cơ 

quan, tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo giới thiệu cung ứng 

người lao động Việt Nam cho nhà thầu), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành 

phố………………. thông báo về những vị trí công việc mà (tên nhà thầu) được tuyển người 
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lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam 

như sau: 

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức 

danh công việc; số lượng (người); thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc. 

2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 

chức danh công việc; số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến 

(ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc. 

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN 

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức 

danh công việc; số lượng (người): …………………………………………………………… 

Lý do: ………………………………………………………………………………………… 

2. Vị trí công việc (nếu có)(nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); 

chức danh công việc; số lượng (người): …………………………………………………....... 

Lý do: ………………………………………………………………………………………… 

(Tên nhà thầu) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

TM. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.... 

CHỦ TỊCH 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 07/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ 

CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. ..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

(Tính từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng... năm...) 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố... 

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, 

email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người đại 

diện của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email). 

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài của ………… 

như sau: 

1. Thông tin về nhà thầu (nếu có) gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng 

lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa 
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chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, 

thời gian thực hiện gói thầu. 

2. Số liệu về người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức (có bảng tổng hợp số 

liệu kèm theo). 

3. Đánh giá, kiến nghị (nếu có). 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BẢNG TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

Kèm theo Báo cáo số... ngày... tháng... năm... của (tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Đơn vị tính: người 

Số 

T

T 

Quốc 

tịch 

Phát sinh trong 

6 tháng/năm 
Vị trí công việc Giấy phép lao động 

Chưa 

được 

cấp/cấ

p 

lại/gia 

hạn 

/xác 

nhận 

không 

thuộc 

diện 

cấp 

GPLĐ 

Thu 

hồi 

GPL

Đ 

Làm 

việc 

cho 

doanh 

nghiệp

, tổ 

chức 

Tổn

g số 

Trong đó: 

LĐNN làm 

việc dưới 1 

năm 
Nhà 

quả

n lý 

Giá

m 

đốc 

điều 

hành 

Chuyê

n gia 

Lao 

độn

g kỹ 

thuậ

t 

Cấp 

GPL

Đ 

Cấp 

lại 

GPL

Đ 

Gia 

hạn 

GPL

Đ 

Khôn

g 

thuộc 

diện 

cấp 

GPL

Đ 

Số 

lượn

g 

Lươn

g 

bình 

quân 

(VNĐ

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 
……

… 
              

Tổng               

 

 
Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố....; 

- Lưu: ……. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(*) (3) = (6) + (7) + (8) + (9) = (10) + (11) + (12) + (13). 

(**) Cột (16) Thống kê người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức chia 

theo: doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp ngoài 

nhà nước; tổ chức. 
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Mẫu số 08/PLI 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ….. 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI……. 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ………….. …………, ngày ….. tháng ….. năm ……. 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM……./NĂM……. 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). 

Thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……. báo 

cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm……./năm……. như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

1. Tình hình chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (nêu rõ số lượng, vị trí 

công việc đã chấp thuận tại doanh nghiệp, tổ chức). 

2. Tình hình cấp giấy phép lao động (nêu rõ tình hình cấp giấy phép lao động tại các doanh 

nghiệp, tổ chức). 

3. Công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn (kết quả đạt được, 

nguyên nhân, tồn tại, khó khăn) (kèm theo tổng hợp số liệu báo cáo tình hình người lao 

động nước ngoài của 6 tháng đầu năm……./năm…….). 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Giải pháp quản lý người lao động nước ngoài. 

2. Kiến nghị. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM……./NĂM……. 

(Kèm theo Báo cáo số... ngày... tháng... năm... của...) 

Đơn vị tính: người 

S

ố 

T

T 

Quốc 

tịch 

Phát sinh 

trong 6 

tháng/năm 

Vị trí công việc Giấy phép lao động 

Chưa 

được 

cấp/c

ấp 

lại/gi

a 

hạn/x

ác 

nhận 

khôn

g 

thuộc 

diện 

cấp 

GPL

Đ 

Thu 

hồi 

GPL

Đ 

Doanh nghiệp, tổ 

chức 

Tổ

ng 

số 

Trong 

đó: 

LĐNN 

làm việc 

dưới 1 

năm 

Nh

à 

quả

n lý 

Giá

m 

đốc 

điề

u 

hàn

h 

Chuy

ên 

gia 

Lao 

độn

g 

kỹ 

thu

ật 

Cấp 

GPL

Đ 

Cấp 

lại 

GPL

Đ 

Gia 

hạn 

GPL

Đ 

Khô

ng 

thuộ

c 

diện 

cấp 

GPL

Đ 

Doanh nghiệp 

Tổ 

ch

ức 

Số 

lượ

ng 

Lươ

ng 

bình 

quân 

(đồn

g) 

Doa

nh 

nghi

ệp 

nhà 

nước 

Doa

nh 

nghi

ệp 

có 

vốn 

đầu 

tư 

nước 

ngoà

i 

Doa

nh 

nghi

ệp 

ngoà

i nhà 

nước 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

(19

) 

 
……

…. 
                 

Tổng                  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: …….. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (3) = (6) + (7) + (8) + (9) = (10) + (11) + (12) + (13) = (16) + (17) + (18) + (19). 
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Mẫu số 09/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: …………… 

V/v xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép 

lao động 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: ……………..(1)………….. 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………… 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức …………………………………………... 

3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …………..người 

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người 

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………. 

5. Điện thoại: …………………………………………6. Email (nếu có) …………………… 

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: …………………………………………………… 

Cơ quan cấp: ....……………………………… Có giá trị đến ngày: ………………………… 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): …………………………………………………………… 

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): 

…………………………………………………………………………………………………

…  

Căn cứ văn bản số....(ngày ... tháng ... năm...) của… về việc chấp thuận sử dụng người lao 

động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị ……… (2) xác nhận những người lao 

động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động: 

9. Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

10. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… 11. Giới tính (Nam/Nữ): ……………… 

12. Quốc tịch: …………………………… 13. Số hộ chiếu: ………………………………… 

14. Cơ quan cấp: …………………………… 15. Có giá trị đến ngày: ……………………. 

16. Vị trí công việc: …………………………………………………………………………. 

17. Chức danh công việc: ……………………………………………………………………. 

18. Hình thức làm việc: ……………………………………………………………………… 

19. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ……………………………………………… 

20. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………. 

21. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………….. 

22. Thời hạn làm việc: Từ (ngày... tháng ... năm...)…đến (ngày... tháng ... năm...)….. 
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23. Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc 

đối tượng nào quy định tại Điều Nghị định số……………): ……………………………….. 

24. Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ): ……………………….. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố... 

 

Mẫu số 10/PLI 

………….(1)………… 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

-------------------- 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

CERTIFICATION OF EXEMPTION FROM WORK PERMIT 

Số: 

No: 

1. Họ và tên (chữ in hoa): 

………………….. 

2. Giới tính: Nam ……… Nữ: ………… 

Full name (in capital letters) Sex Male Female 

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………. 

Date of birth (day/month/year) 

4. Quốc tịch: 

…………………………………. 

Số hộ chiếu: ……………………………. 

Nationality Passport number 

5. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………… 

Working at enterprise/organization 

6. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………….. 

Working place 

7. Vị trí công việc: …………………………………………………………………………… 

Job assignment 
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8. Chức danh công việc: ……………………………………………………………………. 

Job title 

9. Hình thức làm việc: ………………………………………………………………………. 

Working form 

10. Thời gian làm 

việc:   

từ ngày... tháng....năm .... đến ngày … tháng....năm.... 

Period of work from (day/month/year) to (day/month/year) 

Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, lý do: ……………………………. 

Reasons for exempted work permit 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT 

……………, ngày..... tháng .... năm.... 

……….(2)……… 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh, thành phố… 

(2) Cục trưởng Cục việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành 

phố. 

 

Mẫu số 11/PLI 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. 

V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao 

động cho người lao động nước ngoài 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: ……………(1)…………….. 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………… 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức)…………………………………………. 

3. Tổng số người lao động dang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………….người 

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người 

4. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… 

5. Điện thoại: ………………………………… 6. Email (nếu có) …………………………. 

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: …………………………………………………… 

Cơ quan cấp: …………………………… Có giá trị đến ngày: …………………………….. 
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Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ……………………………………………………………. 

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):  

………………………………………………………………………………………………… 

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số 

…… (ngày ... tháng ... năm...) của ………, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp 

lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau: 

9. Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………………. 

10. Ngày, tháng, năm sinh: ……………… 11. Giới tính (Nam/Nữ) ………………………. 

12. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………… 

13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………………………………... 

Cơ quan cấp: ……………… Có giá trị đến ngày: …………………………………………… 

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………………………………………………. 

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………… 

16. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………. 

17. Vị trí công việc: ………………………………………………………………………….. 

18. Chức danh công việc: …………………………………………………………………….. 

19. Hình thức làm việc: ………………………………………………………………………. 

20. Mức lương: …………………………………VNĐ. 

21. Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ... năm...): 

……..……………………………………………………………………………………….... 

22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: …………………………………………………. 

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): 

………………..…………………………………………………………………………….... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3) 

24. Nơi làm việc 

- Nơi làm việc lần 1: 

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………. 

+ Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………. 

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………. 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày... tháng... năm...) đến (ngày... tháng... năm…..)………….. 

- Nơi làm việc lần 2: ………………………………………………………………………… 
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+ Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………… 

+ Vị trí công việc: …………………………………………………………………………… 

+ Chức danh công việc: 

……………………………………………………………………….. 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ... năm...)………….. 

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ……………………………………………………… 

+ Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………… 

+ Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………. 

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………. 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ... năm...)………….. 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, 

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ……….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh, thành phố ….. 

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giấy phép lao động. 
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Mẫu số 12/PLI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Socialist Republic of Vietnam 

Independence - Freedom - Happiness 

-------------------- 

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

WORK PERMIT 

Số: 

No: 

 

 

 

 

Ảnh màu 

4 cm x 6 

cm 

Colour 

photo 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 

WORK PERMIT 

Số: 

No: 

8. Chức danh công việc: 

……………………………………………

……… 

Job title 

9. Thời hạn làm việc từ ngày... tháng... 

năm... đến ngày... tháng... năm... 

Period of work from 

(day/month/year) 

to 

(day/month/yea

r) 

1. Họ và tên (chữ in hoa): 

…………………………………………………

… 

Full name (in capital letters) 

10. Tình trạng giấy phép lao động: 

Work permit status 

2. Giới tính: Nam ………………… Nữ: 

……………………………………. 

Cấp mới □ 

New issuance 

Cấp lại □ 

Re-issuance 

Gia hạn □ 

Ex-issuance 

Sex Male Female 

 

Ngày... tháng… 

năm... 

……(1)….. 

(Ký và ghi rõ họ tên, 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 

………………………………………………….

. 
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Date of birth (day/month/year) 

4. Quốc tịch hiện nay: ………………… Số hộ 

chiếu …………………….. 

đóng dấu) 

(Signature and 

stamp) 

 

 

Nationality Passport number  

5. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

…………………………………….. 

Working at enterprise/organization 

6. Địa điểm làm việc: 

…………………………………………………

……… 

Working place 

 

7. Vị trí 

công việc: 

Job 

assignment 

Nhà quản lý □ 

Manager 

Giám đốc điều 

hành □ 

Excutive 
 

 

Chuyên gia □ 

Expert 

Lao động kỹ 

thuật □ 

Technical worker 

 

Trong đó, hình thức làm việc: 

……………………………………………… 

In which, working form 

 

Ghi chú: (1) Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…. 
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Mẫu số 13/PLI 

…………(1)………… 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. ..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài 

………….(2)……….. 

Căn cứ Nghị định số   của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ ………………………………………………………………………………………..; 

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………….. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài sau: 

1. Họ và tên: …………………………………….. 2. Nam (Nữ): …………………………… 

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………… 4. Quốc tịch: ……………………………….. 

5. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): …………………………………………………. 

6. Vị trí công việc: …………………………………………………………………………… 

7. Chức danh công việc: …………………………………………………………………….. 

8. Giấy phép lao động đã cấp số: ……… ngày....tháng …… năm …………………….. 

9. Thời hạn làm việc từ (ngày... tháng... năm...) đến (ngày... tháng... năm...): ……….. 

Điều 2. (Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thu hồi giấy phép lao động của người 

lao động nước ngoài nêu tại Điều 1 Quyết định này và nộp cho ... (3) trong vòng 03 ngày kể 

từ ngày thu hồi giấy phép lao động. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Người lao động nước ngoài nêu tại Điều 1, (tên doanh nghiệp/tổ chức) nêu tại Điều 

2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

….…(4)…... 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1), (3) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, 

thành phố. 

(2), (4) Cục Trưởng Cục Việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …… 
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Mẫu số 14/PLI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

………….., ngày ….. tháng …. năm…… 

SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

S

T

T 

Ng

ày 

thá

ng 

nă

m 

ghi 

sổ 

H

ọ 

v

à 

tê

n 

Năm 

sinh 

Qu

ốc 

tịc

h 

Hộ 

chiếu/ 

giấy 

tờ có 

giá trị 

đi lại 

quốc 

tế 

Vị 

trí 

cô

ng 

việ

c 

Ch

ức 

da

nh 

cô

ng 

việ

c 

Hì

nh 

th

ức 

là

m 

việ

c 

Giấy phép lao động 

Không 

thuộc diện 

cấp giấy 

phép lao 

động 

GP

LĐ 

bị 

thu 

hồi 

Na

m 

N

ữ 

Số 

Cơ 

qu

an 

cấ

p 

Có 

giá 

trị 

đế

n 

ng

ày 

   

Cấp giấy 

phép lao 

động 

Cấp lại giấy 

phép lao 

động 

Gia hạn 

giấy phép 

lao động Từ 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Đến 

(ng

ày 

/thá

ng/ 

năm

) 

Khô

ng 

đủ 

điều 

kiện 

Từ 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Đế

n 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Khô

ng 

đủ 

điều 

kiện 

Từ 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Đế

n 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Khô

ng 

đủ 

điều 

kiện 

Từ 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Đế

n 

(ng

ày/ 

thá

ng/ 

nă

m) 

Khô

ng 

đủ 

điều 

kiện 

(1) (2) 
(3

) 
(4) 

(

5

) 

(6) (7) (8) (9) 
(10

) 

(11

) 

(12

) 

(13

) 
(14) 

(15

) 

(16

) 
(17) 

(18

) 

(19

) 
(20) 

(21

) 
(22) (23) (24) 

1                        

2                        

...                        
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Mẫu số 15/PLI 

…………(1)………… 

-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ……………. 

V/v không được xác nhận không 

thuộc diện cấp giấy phép lao 

động/không cấp/ cấp lại/gia hạn 

giấy phép lao động 

..………, ngày …. tháng …. năm ……. 

 

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 

Theo đề nghị tại văn bản số...(ngày... tháng... năm...) của (tên doanh nghiệp, tổ chức) về 

việc đề nghị xác nhận không thuộc diện/cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài và quy định của pháp luật về việc xác nhận không thuộc diện/cấp/cấp 

lại/gia hạn giấy phép lao động, (2)......... thông báo người lao động nước ngoài sau đây 

không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không được cấp/cấp lại/gia 

hạn giấy phép lao động: 

1. Họ và tên: …………………………………….. 2. Nam (Nữ): ………………………….. 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………................................................................ 

4. Quốc tịch: ……………………………..……................................................................ 

5. Hộ chiếu số/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ......................................................... 

Cơ quan cấp: …………………… Có giá trị đến ngày: ................................................... 

6. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ................................................................ 

7. Địa điểm làm việc: …………………..……................................................................. 

8. Vị trí công việc: ……………………..…….................................................................. 

9. Chức danh công việc: ……………..…….................................................................. 

10. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: .... ngày.. ..tháng ..... năm ..................... 

11. Thời hạn làm việc từ (ngày ... tháng ... năm...) đến (ngày ... tháng ... năm):...................... 

12. Lý do: ……………………………..…….................................................................... 

(3) ………………… thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

….…(4)…... 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh, thành phố...... 

(4) Cục trưởng Cục Việc làm/Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố. 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) 

Mẫu số 01/PLII Phiếu đăng ký dự tuyển lao động. 

Mẫu số 02/PLII Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam. 

Mẫu số 03/PLII 
Báo cáo tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam 

làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Mẫu số 04/PLII 
Báo cáo tình hình cung ứng, cho thuê lại lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Mẫu số 01/PLII 

Ảnh chụp không 

quá 06 tháng, cỡ 

04 x 06 cm, 

phông nền sáng, 

mắt nhìn thẳng, 

đầu để trần, 

không đeo kính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

............... ngày ...... tháng..... năm ......... 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

Kính gửi: ............................................. 

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ........................................................ Nam (Nữ): ....................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................... Tại: ................................ 

3. Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ............................................. 

Ngày cấp: ........./........./......... Nơi cấp: .............................................................................. 

4. Dân tộc: ............................................. Tôn giáo: ............................................................ 

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ............................................................................................ 

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú: .................................................................................................. 

7. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

8. Điện thoại: ..................... Fax: ....................................... E-mail: .................................... 

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: ........................................................................... 

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ...................................................................... 

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .................................................................................. 

12. Ngoại ngữ: ........................................ Trình độ: ............................................................ 

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/ Công đoàn/Đảng 

Cộng sản Việt Nam (nếu có): .................................................................................................. 

13. Quá trình đào tạo 
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STT Trường, cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng/chứng chỉ 

1    

2    

3    

...    

14. Quá trình làm việc 

STT 
Thời gian làm việc 

(Từ tháng năm đến tháng năm) 

Nơi làm việc 

(Tên, địa chỉ) 

Vị trí việc làm 

(Tên công việc, 

chức vụ) 

1    

2    

3    

....    

15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con) 

STT Họ và tên 
Mối 

quan hệ 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện 

tại 

Nơi làm 

việc 

Vị trí việc 

làm 

1       

2       

3       

....       

16. Khả năng, sở trường của bản thân 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Sau khi tìm hiểu thông tin và xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng cá nhân, tôi đăng ký dự 

tuyển vào vị trí việc làm (tên công việc, địa điểm làm việc, mức lương,....): 

............................. 

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau:  

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh/chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 

- Giấy khám sức khỏe; 

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ; 

- Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

- Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có). 
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Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về 

tuyển lao động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết: 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động. 

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động 

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra 

theo quy định của pháp luật./. 

 

 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu số 02/PLII 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

NƯỚC NGOÀI....... 
............... ngày ...... tháng..... năm ......... 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

(Tính từ ngày ... tháng... năm... đến ngày... tháng ... năm...) 

I. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM... 

STT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn kỹ 

thuật cao 

nhất 

Vị trí 

việc 

làm 

Hình thức tuyển 

Tuyển 

trực tiếp 

Tổ chức 

dịch vụ 

việc làm 

Doanh 

nghiệp cho 

thuê lại lao 

động 

Tuyển thông qua 

tổ chức có thẩm 

quyền tuyển, quản 

lý người lao động 

Việt Nam 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

....         

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM.... 

Đơn vị tính: người 

STT Chỉ tiêu 

Đầu kỳ báo cáo 

Biến động 

trong kỳ báo 

cáo 

Cuối kỳ báo cáo 

Tổng số 
Trong 

đó nữ 
Tăng Giảm Tổng số 

Trong 

đó nữ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Tổng số người lao động Việt 

Nam 
      

2 Trình độ chuyên môn kỹ thuật 

cao nhất 
      

 Chưa qua đào tạo       

 Sơ cấp nghề       

 Trung cấp       

 Cao đẳng       

 Đại học trở lên       

3 Hợp đồng lao động       

 Hợp đồng không xác định thời 

hạn 
      

 Hợp đồng xác định thời hạn       

4 Lý do giảm người lao động 

Việt Nam 
x x x  x x 

 Đơn phương chấm dứt HĐLĐ x x x  x x 

 Kỷ luật, sa thải x x x  x x 

 Thỏa thuận chấm dứt x x x  x x 

 Khác x x x  x x 

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM THÔNG QUA TỔ 

CHỨC DỊCH VỤ VIỆC LÀM, DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

STT 

Tên tổ chức 

dịch vụ việc 

làm, doanh 

nghiệp cho 

thuê lại lao 

động 

Địa chỉ, 

điện thoại 

liên hệ 

Số người lao động Việt Nam đang sử dụng thông 

qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động 

Tổng 

số 

Đại 

học 

trở lên 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

nghề 

Chưa qua 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Tổ chức dịch 

vụ việc làm 
       

1         

....         

II Doanh nghiệp 

cho thuê lại lao 

động 

       

1         
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…         

Tổng số x       

IV. NHU CẦU TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM... 

STT Vị trí việc làm cần tuyển Số lượng (người) Yêu cầu cụ thể 

(1) (2) (3) (4) 

1    

....    

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Với tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam. 

2. Về người lao động Việt Nam. 

3. Các vấn đề khác. 

 

 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03/PLII 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

BÁO CÁO... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ............./BC ................., ngày ....... tháng ..... năm ......... 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM 

VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi:......................................................... 

I. NHU CẦU TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM............. 

STT 
Tên tổ chức, cá nhân nước 

ngoài 

Địa 

chỉ 

Số lao động được đề nghị tuyển 

Đại học trở 

lên 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ cấp 

nghề 

Chưa qua 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

....        

II. TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRONG NĂM............ 

ST

T 

Tên 

tổ 

chứ

c, 

cá 

nhâ

n 

nướ

c 

ngo

ài 

Đị

a 

ch

ỉ 

Số lao động đã được tổ 

chức có thẩm quyền 

tuyển, quản lý người lao 

động Việt Nam tuyển 

chọn, giới thiệu 

Số lao động được tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài tuyển trực tiếp 

Số lao động được tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài tuyển thông qua tổ 

chức dịch vụ việc làm và 

doanh nghiệp cho thuê 

lại lao động 

Tổn

g số 

Lao động đã ký 

HĐLĐ chia theo 

trình độ chuyên 

môn kỹ thuật 

Tổn

g số 

Lao động đã ký 

HĐLĐ chia theo 

trình độ chuyên môn 

kỹ thuật 

Tổn

g số 

Lao động đã ký 

HĐLĐ chia theo 

trình độ chuyên môn 

kỹ thuật 

Đ

ại 

họ

c 

tr

ở 

lê

n 

Ca

o 

đẳn

g 

Tru

ng 

cấp 

Sơ 

cấp 

ngh

ề 

Chư

a 

qua 

đào 

tạo 

Đạ

i 

họ

c 

trở 

lên 

Ca

o 

đẳn

g 

Tru

ng 

cấp 

Sơ 

cấp 

ngh

ề 

Chư

a 

qua 

đào 

tạo 

Đạ

i 

họ

c 

trở 

lên 

Ca

o 

đẳn

g 

Tru

ng 

cấp 

Sơ 

cấp 

ngh

ề 

Chư

a 

qua 

đào 

tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11

) 
(12) (13) 

(14

) 
(15) (16) 

(17

) 
(18) (19) 

(20

) 
(21) 

1                     
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....                     

III. TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

STT 
Tên tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

Tổng 

số 

Trình độ chuyên môn kỹ 

thuật 
Loại hợp đồng lao động 

Đại 

học 

trở 

lên 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

nghề 

Chưa 

qua đào 

tạo 

Không xác 

định thời hạn 

Xác định thời 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

.....         

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 

 

 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC……. 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 04/PLII 

TÊN TỔ CHỨC DỊCH VỤ 

VIỆC LÀM/ 

DOANH NGHIỆP CHO 

THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

 ................, ngày ....... tháng ..... năm ........ 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC 

CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: ....................................................... 

STT 

Tên tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam sử dụng 

người lao động Việt Nam 

thông qua tổ chức dịch vụ 

việc làm, doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động 

Địa 

chỉ, 

điện 

thoại 

liên 

hệ 

Tổng 

số 

Trình độ chuyên môn kỹ 

thuật 

Loại hợp đồng 

lao động 

Đại 

học 

trở 

lên 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

nghề 

Chưa 

qua 

đào 

tạo 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

Xác 

định 

thời 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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1           

2           

....           

Tổng số x         

 

 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 30/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO 

HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này được áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

Điều 3. Nguyên tắc đầu tư 

Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm 

minh bạch, an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư. 

Điều 4. Các hình thức đầu tư 

1. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực 

hiện thông qua các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Mua trái phiếu Chính phủ; 

b) Cho ngân sách nhà nước vay; 

c) Gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương 

mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; 



 

646 

 

d) Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức 

mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành; 

đ) Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Việc đầu tư vào hai hình thức quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này chỉ áp 

dụng đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp; số tiền đầu tư vào hai hình thức này không được 

vượt quá 20% số dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề. 

3. Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ về các hình thức đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 5. Xây dựng phương án đầu tư 

1. Căn cứ tình hình thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng 

năm và các hình thức đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

xây dựng phương án đầu tư trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua. 

2. Phương án đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xây 

dựng cùng với việc lập dự toán thu, chi và tổng hợp trong dự toán thu, chi hằng năm của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nội dung gồm: 

a) Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đầu tư năm trước, ước thực hiện năm nay, chi Tiết 

theo từng hình thức đầu tư, gồm các chỉ tiêu: Số dư nợ đầu tư, số tiền đầu tư, số tiền thu hồi 

(tiền gốc, lãi), mức lãi suất đầu tư; 

b) Dự kiến đầu tư trong năm kế hoạch, gồm các chỉ tiêu: Tổng số tiền sử dụng đầu tư, các 

hình thức đầu tư, cơ cấu đầu tư, thời hạn đầu tư, mức lãi suất đầu tư, số tiền thu hồi (tiền 

gốc, lãi), số dư nợ đầu tư cuối năm. 

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đầu tư phải theo đúng hình thức đầu tư, cơ cấu đầu 

tư, phương thức đầu tư quy định tại Nghị định này và phương án đầu tư đã được Hội đồng 

quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét 

thấy cần thiết phải Điều chỉnh hoặc bổ sung phương án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu 

tư Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Hội đồng quản lý xem xét, quyết định. 

Chương II 

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

Điều 6. Mua trái phiếu Chính phủ 

1. Trái phiếu Chính phủ được mua bao gồm các loại tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, 

công trái xây dựng Tổ quốc do Bộ Tài chính phát hành tại thị trường trong nước và theo các 

hình thức sau: 

a) Mua trái phiếu từ Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu 

tại thị trường trong nước; 

b) Mua trái phiếu Chính phủ từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về giao 

dịch trái phiếu Chính phủ. 

2. Mức mua trái phiếu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định căn cứ vào 

phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua. 

3. Thời hạn đầu tư mua trái phiếu tùy thuộc vào thời hạn của từng loại trái phiếu Chính phủ 

cụ thể quy định tại Khoản 1 Điều này. 
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4. Việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu Chính phủ khi đến hạn thực hiện theo quy định của 

pháp luật về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

5. Trường hợp cần thiết phải bán trái phiếu Chính phủ để thu hồi vốn trước hạn, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

xem xét, quyết định. 

Điều 7. Cho ngân sách nhà nước vay 

1. Mức cho vay do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định căn cứ vào nhu 

cầu vay của ngân sách nhà nước và phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam thông qua. 

2. Thời hạn cho vay được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời hạn cho vay cụ thể 

của từng Khoản vay do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính thỏa thuận nhưng tối đa 

không quá 10 năm. 

3. Mức lãi suất cho vay bằng mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn tại 

thời Điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời Điểm cho vay. Trường hợp trong vòng 

03 tháng trước thời Điểm cho vay không phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn, thì 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính thỏa thuận mức lãi suất cho vay trên cơ sở tham 

khảo mức lãi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn còn lại tương đương với kỳ hạn 

cho vay hoặc mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn gần với kỳ hạn cho vay 

tại thời Điểm gần nhất. 

4. Thu hồi nợ vay: 

a) Tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn hoặc thanh toán trước hạn một hoặc nhiều 

lần và phải thanh toán đầy đủ khi đến hạn; 

b) Tiền lãi được thanh toán hằng năm tính trên số dư nợ cho vay và mức lãi suất cho vay 

của từng hợp đồng. Thời Điểm cụ thể tính lãi và thanh toán tiền lãi của từng Khoản cho vay 

do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính thỏa thuận nhưng phải ghi rõ trong hợp đồng 

cho vay. 

5. Trường hợp đến hạn trả nợ gốc, Bộ Tài chính tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm 

vụ chi quan trọng, cấp bách, xử lý thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước, cơ cấu lại 

Khoản nợ, danh Mục nợ chính phủ và các Mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính 

quốc gia, nếu Bộ Tài chính có văn bản đề nghị gia hạn thời gian trả nợ gốc hoặc vay lại 

Khoản nợ gốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện như sau: 

a) Trường hợp gia hạn nợ: Mỗi Khoản vay chỉ được gia hạn nợ một lần, thời hạn tối đa 

không quá 01 năm; lãi suất cho vay tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất của hợp đồng khi 

đến hạn hoặc mức lãi suất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính thỏa thuận theo 

quy định tại Khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp cho vay lại: Bộ Tài chính chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả hết tiền lãi của 

hợp đồng đến hạn trả nợ, sau đó cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập lại hợp đồng cho vay 

theo quy định tại Khoản 6 Điều này; thời hạn cho vay ghi trong hợp đồng mới được tính từ 

ngày đến hạn trả nợ gốc của hợp đồng đến hạn. Căn cứ hợp đồng cho vay đến hạn và hợp 

đồng cho vay mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hạch toán thu nợ gốc của Khoản vay đến hạn 

và cho vay theo hợp đồng mới, Bộ Tài chính hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước; 

c) Thủ tục gia hạn nợ, cho vay lại theo quy định tại Khoản này phải được hoàn thành trước 

khi đến hạn trả nợ gốc chậm nhất là 05 ngày làm việc. 
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6. Việc cho ngân sách nhà nước vay được lập thành hợp đồng cho vay. Hợp đồng cho vay 

phải ghi rõ số tiền cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, thời Điểm tính lãi, thời Điểm 

thanh toán, phương thức thanh toán, quyền và trách nhiệm của các bên, thỏa thuận khác có 

liên quan đến việc cho vay. 

Điều 8. Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp 

loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Mức gửi tiền tại các ngân hàng thương mại do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

quyết định căn cứ vào phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam thông qua. 

2. Thời hạn gửi tiền được tính kể từ ngày gửi đến ngày thu hồi. Thời hạn cụ thể do Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam lựa chọn căn cứ vào từng loại kỳ hạn gửi tiền của ngân hàng thương 

mại nhưng tối đa không quá 03 năm. 

3. Mức lãi suất gửi tiền thực hiện theo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng thương mại 

nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức trung bình lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn tại thời 

Điểm gửi tiền của bốn chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn ngân hàng 

thương mại: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương 

mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Việc lựa chọn bốn 

chi nhánh thuộc bốn ngân hàng thương mại tương ứng quy định tại Khoản này do Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định. 

4. Việc thanh toán tiền gốc, tiền lãi thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch tiền 

gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng. 

Trường hợp đến hạn thanh toán tiền lãi hoặc tiền gốc, nếu ngân hàng thương mại thanh toán 

không kịp thời, thì ngoài việc phải thanh toán đủ số tiền lãi hoặc tiền gốc chậm thanh toán, 

còn phải thanh toán tiền lãi chậm thanh toán bằng 150% mức lãi suất gửi tiền tại thời Điểm 

thanh toán tính trên số tiền chậm thanh toán, thời gian chậm thanh toán. 

Điều 9. Mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi các 

ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Việc mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại 

phát hành phải thuộc phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam thông qua. 

2. Thời hạn đầu tư mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tùy thuộc vào thời 

hạn của từng loại giấy tờ có giá do ngân hàng thương mại phát hành nhưng tối đa không quá 

05 năm. 

3. Mức lãi suất mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi thực hiện theo lãi suất 

phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại phát 

hành nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có 

cùng kỳ hạn tại thời Điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời Điểm mua. Trường hợp 

trong 03 tháng trước thời Điểm mua không phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn, 

thì lãi suất mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi thực hiện theo mức lãi suất 

đầu tư gửi tiền tại ngân hàng thương mại quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định này. 
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4. Việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi khi đến hạn 

thực hiện theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi của ngân hàng thương mại. 

5. Trường hợp cần thiết phải bán trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi để thu 

hồi vốn trước hạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do, trình Hội đồng quản 

lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định. 

Điều 10. Mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 

Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành 

1. Mức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam quyết định căn cứ vào phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam thông qua và tỷ trọng vốn đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này. 

2. Thời hạn đầu tư mua trái phiếu tùy thuộc vào thời hạn của từng loại trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh nhưng tối đa không quá 05 năm. 

3. Việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khi đến hạn thực hiện 

theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong nước. 

4. Trường hợp cần thiết phải bán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thu hồi vốn trước 

hạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam xem xét, quyết định. 

Điều 11. Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1. Dự án được đầu tư là dự án quan trọng sử dụng một phần vốn đầu tư công theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, 

bao gồm Mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa Điểm, thời gian, tiến độ 

thực hiện. 

2. Mức vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất đầu tư: 

a) Mức vốn đầu tư vào từng dự án được căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư, phương án đầu 

tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua và tỷ trọng vốn đầu 

tư quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này; 

b) Thời hạn đầu tư tùy theo từng dự án nhưng tối đa không quá 05 năm. 

Trường hợp đến hạn thanh toán tiền gốc, chủ đầu tư tập trung nguồn lực để mở rộng dự án 

sản xuất kinh doanh hoặc chưa tập trung kịp thời nguồn vốn để thanh toán do các nguyên 

nhân khách quan, chủ đầu tư nếu có văn bản đề nghị gia hạn thời gian thanh toán, Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định gia hạn một phần hoặc toàn bộ số 

tiền gốc trong thời gian tối đa không quá 03 năm, tùy theo từng trường hợp cụ thể; 

c) Mức lãi suất đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính 

phủ có cùng kỳ hạn tại thời Điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời Điểm đầu tư, 

chưa bao gồm Khoản phí có liên quan (nếu có). Trường hợp trong 03 tháng trước thời Điểm 

đầu tư không phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn, thì mức lãi suất do Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam và chủ đầu tư thỏa thuận nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất 

đầu tư theo hình thức gửi tiền quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định này. 

3. Chủ đầu tư khi có nhu cầu huy động vốn từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải gửi Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam hồ sơ gồm: 
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a) Các tài liệu chứng minh là dự án quan trọng sử dụng một phần vốn đầu tư công đã được 

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Nhu cầu vốn thực hiện dự án, trong đó nêu rõ nhu cầu huy động vốn từ quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp, Mục đích sử dụng và mức lãi suất đầu tư dự kiến; cam kết sử dụng vốn đầu tư đúng 

Mục đích, có hiệu quả. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 

3 Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thực hiện xong việc xem xét các tài liệu chứng 

minh là dự án quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; đề 

xuất mức vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất đầu tư, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam thông qua để tổ chức thực hiện. Trường hợp không nhất trí đầu tư thì Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư. 

5. Việc thực hiện đầu tư vào dự án quan trọng được lập thành hợp đồng, trong đó phải ghi rõ 

tên dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư (bao gồm Mục 

tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa Điểm, thời gian, tiến độ thực hiện), 

mức vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất đầu tư, phương thức giải ngân, thanh toán, quyền 

và nghĩa vụ của các bên, giải quyết tranh chấp, cam kết của các bên và thỏa thuận khác liên 

quan. 

6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn; yêu 

cầu chủ đầu tư báo cáo việc sử dụng vốn và chứng minh vốn đầu tư của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam được sử dụng đúng Mục đích. 

Chương III 

SỬ DỤNG TIỀN SINH LỜI CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, XỬ LÝ RỦI RO TRONG 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Điều 12. Sử dụng tiền sinh lời của hoạt động đầu tư 

Toàn bộ số tiền sinh lời thu được hằng năm của hoạt động đầu tư theo quy định tại Nghị 

định này và số tiền lãi phát sinh trên tài Khoản tiền gửi phản ánh các Khoản thu, chi bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về cơ chế 

quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như 

sau: 

1. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc như sau: 

a) Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hằng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt 

động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình 

thức quy định tại Điểm c và Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định này của năm trước liền kề. 

Mức trích cụ thể hằng năm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định; 

b) Quỹ dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro được xử lý theo 

quy định tại Điều 13 Nghị định này; 

c) Quỹ dự phòng rủi ro trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức 

quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 

2. Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư 

bình quân của các quỹ trong năm và sử dụng như sau: 

a) Tiền sinh lời phân bổ vào quỹ bảo hiểm xã hội sau khi trích chi phí quản lý bảo hiểm xã 

hội theo quy định của pháp luật, số còn lại bổ sung vào các quỹ thành phần theo tỷ lệ số dư 
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bình quân của từng quỹ thành phần trên tổng số dư bình quân của các quỹ thành phần trong 

năm; 

b) Tiền sinh lời phân bổ vào quỹ bảo hiểm y tế được bổ sung vào quỹ dự phòng để Điều 

Tiết chung; 

c) Tiền sinh lời phân bổ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được bổ sung vào quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp. 

Điều 13. Xử lý rủi ro trong hoạt động đầu tư 

1. Phạm vi xử lý rủi ro: 

a) Các Khoản đầu tư vào hình thức gửi tiền; mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi tại các ngân hàng thương mại bị rủi ro do ngân hàng thương mại gặp rủi ro theo quy 

định của pháp luật; 

b) Các Khoản đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ bị 

rủi ro do chủ đầu tư gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng gồm 

thiên tai, hỏa hoạn, địch họa. 

2. Biện pháp xử lý rủi ro: 

a) Gia hạn nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ 

số tiền đầu tư khi đến hạn thu hồi trong thời gian tối đa không quá 03 năm, tùy theo từng 

trường hợp cụ thể; 

b) Khoanh nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ 

tiền đầu tư và tiền lãi phát sinh khi đến hạn thu hồi trong thời gian nhất định và không tính 

lãi đối với số tiền (gốc) chưa thu trong thời gian được khoanh nợ; thời hạn khoanh nợ tối đa 

không quá 03 năm; 

c) Xóa lãi là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu một phần hoặc toàn bộ tiền lãi đầu 

tư của bên có liên quan khi đến hạn thanh toán; 

d) Bán nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển giao quyền chủ nợ đối với Khoản đầu 

tư bị rủi ro cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ, được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về mua, bán nợ. Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng, trong đó xác 

định rõ giá bán nợ, chuyển quyền chủ nợ từ bên bán nợ sang bên mua nợ và các thỏa thuận 

khác có liên quan. Trường hợp số tiền thu được của bên mua nợ nhỏ hơn số tiền bị rủi ro 

(nếu có), thì số chênh lệch này được xử lý theo quy định tại Điểm đ Khoản này; 

đ) Xóa gốc là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu một phần hoặc toàn bộ tiền gốc 

đầu tư của bên có liên quan. Nguồn bù đắp xóa nợ được trích từ quỹ dự phòng rủi ro theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

3. Nguyên tắc xử lý rủi ro: 

a) Khoản đầu tư được thực hiện theo đúng thẩm quyền và phương thức đầu tư quy định tại 

Nghị định này; 

b) Có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh Khoản đầu tư bị rủi ro do nguyên nhân khách quan làm 

thiệt hại một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư (tiền gốc, lãi); 

c) Việc xử lý rủi ro được xem xét đối với từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nguyên nhân 

dẫn đến rủi ro, mức độ rủi ro, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, đúng trình tự và quy định của 

pháp luật; 
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d) Một Khoản đầu tư bị rủi ro có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp xử lý rủi ro quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Thẩm quyền xử lý rủi ro: 

a) Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định xử lý đối với trường hợp 

gia hạn nợ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định xử lý đối với trường 

hợp khoanh nợ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám 

đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

c) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xử lý đối với trường hợp xóa lãi, bán nợ, xóa 

nợ quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản 

lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

5. Khi xảy ra rủi ro dẫn đến vốn đầu tư không thu hồi đúng hạn hoặc không có khả năng thu 

hồi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện như sau: 

a) Phải kịp thời báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan quản lý nhà 

nước và cơ quan có liên quan để xác minh, đánh giá mức độ thiệt hại, tổn thất về tài sản và 

lập hồ sơ đề nghị xử lý; 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và cơ 

quan có liên quan thẩm định, đề xuất các biện pháp xử lý để trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Điều Khoản chuyển tiếp 

Đối với các hợp đồng cho ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 

Ngân hàng Chính sách xã hội vay và đầu tư vào các công trình kinh tế trọng Điểm quốc gia 

được ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bên có liên 

quan tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. 

Trường hợp gia hạn các hợp đồng này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2016. 

2. Điều 9 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 

113/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi Tiết 

về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam quản lý hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm việc đầu 

tư theo đúng quy định. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết quả 

xếp loại tín nhiệm đối với các ngân hàng thương mại hằng năm để phục vụ cho hoạt động 

đầu tư an toàn, hiệu quả. 
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3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo bộ phận quản lý đầu tư quỹ phải thường xuyên cập nhật thông tin về phát hành 

trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, lãi suất huy động 

của các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt; đối chiếu số tiền đầu tư, số tiền 

đến hạn thu hồi và số dư của từng hình thức đầu tư, đối tượng đầu tư để phục vụ cho việc 

xác định lãi suất đầu tư sát thực tế, thu hồi tiền gốc, lãi được kịp thời và đúng hạn; 

b) Định kỳ 3 tháng một lần, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình 

hình và kết quả thực hiện hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp; 

c) Thực hiện lưu giữ hồ sơ hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; 

d) Cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu, tài liệu có liên quan đến hoạt động đầu tư từ quỹ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

------------------ 

Số: 31/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ ĐÁNH 

GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 31 và Khoản 2 Điều 35 của Luật 

Việc làm về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao 

động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

quy định khác với quy định của Nghị định này về việc đánh giá, cấp chứng chỉ hoặc cấp 

chứng nhận trình độ kỹ năng hay năng lực cho người lao động thì thực hiện theo quy định 

của điều ước quốc tế đó. 

3. Những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao 

động hoặc cộng đồng thuộc những ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hoặc giấy phép 

hành nghề được quy định tại các luật hiện hành khác thì thực hiện theo quy định của luật đó 

và quy định tại Nghị định này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; ngươi lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia. 

2. Người sử dụng lao động sử dụng lao động làm những công việc thuộc danh mục công 

việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng 

phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại 

Nghị định này. 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ 
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NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Mục 1. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY 

CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ 

QUỐC GIA 

Điều 3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia 

Tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

a) Có cơ sở vật chất (phòng chuyên môn, kỹ thuật và nhà, xưởng, mặt bằng) và trang thiết bị 

(phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiểm) theo danh mục 

cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề do Bộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm tương ứng với số lượng người tham dự đánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết tắt là người tham dự) trong một đợt 

kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ thuật (sau đây viết tắt là kiểm tra kiến thức) hoặc kiểm 

tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây 

viết tắt là kiểm tra thực hành) ở một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề thực hiện trong cùng 

một thời điểm; 

b) Có hệ thống thiết bị quan sát, giám sát bằng hình ảnh, âm thanh được kết nối với mạng 

Internet, bảo đảm cho việc quan sát, theo dõi, giám sát được tất cả các hoạt động diễn ra 

trong quá trình thực hiện việc kiểm tra kiến thức và kiểm tra thực hành công việc và quy 

trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự; 

c) Có trang thông tin điện tử riêng bảo đảm cho người lao động có thể đăng ký tham dự 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tuyến. 

2. Về nhân lực trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự: 

Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 03 (ba) người được cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định này cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề 

quốc gia (sau đây viết tắt là thẻ đánh giá viên), trong đó có ít nhất 01 (một) người làm việc 

chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề. 

Điều 4. Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (sau đây viết 

tắt là giấy chứng nhận) phải ghi cụ thể tên nghề và các bậc trình độ kỹ năng của từng nghề 

được thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu giấy chứng nhận và mẫu 

tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. 

Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp đổi, bổ sung, cấp 

lại, tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. 

Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận: 

a) Văn bản đề nghị của tổ chức có kèm bản sao quyết định thành lập tổ chức đó do cơ quan 

có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
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b) Tài liệu chứng minh đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

2. Trình tự, thủ tục: 

a) Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) 

bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 

này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng 

nhận; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 

1. Trường hợp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có đề nghị thay đổi, bổ sung tên nghề, bậc 

trình độ kỹ năng nghề hoặc khi thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở chính, thay đổi tên gọi thì tổ 

chức đánh giá kỹ năng nghề phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ 

đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đã cấp đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. Hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; 

b) Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng; 

c) Giấy chứng nhận đã được cấp. 

2. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận bị hư, hỏng do rách, nát thì tổ 

chức đánh giá kỹ năng nghề phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ 

đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; 

b) Giấy chứng nhận đã được cấp, trừ trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp bị mất. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của các trường hợp quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ 

sơ và cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

Điều 8. Tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận 

1. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề bị tạm đình chỉ hoạt động đến 06 (sáu) tháng trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Tại thời điểm ngay trước khi thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia, không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này; 

b) Làm mất kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành của người tham dự hoặc 

không lưu giữ các kết quả này theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề bị thu hồi giấy chứng nhận trong các trường hợp sau đây: 

a) Giả mạo nội dung trong hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận; 

b) Có các hành vi can thiệp làm sai lệch kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực 

hành của người tham dự; 

c) Giả mạo kết quả kiểm tra kiến thức, kết quả kiểm tra thực hành cho người không tham dự 

hoặc đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người không tham dự; 
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d) Không triển khai hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong thời hạn 

24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận; 

đ) Quá thời hạn tạm đình chỉ hoạt động không tiến hành các biện pháp khắc phục hoặc khắc 

phục chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Do sáp nhập, hợp nhất với tổ chức khác; bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động 

theo quy định của pháp luật. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận biết hành vi vi phạm quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải quyết định tạm 

đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ 

đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 9. Thông báo hoạt động cấp giấy chứng nhận 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cấp, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động hoặc 

thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo trên 

trang thông tin điện tử của cơ quan các thông tin về các tổ chức đánh giá kỹ năng đã được 

cấp, cấp lại hoặc bị tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề 

1. Quyền của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề: 

a) Được tổ chức cho thi thử các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành đã được sử 

dụng tại các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia trước đó theo yêu cầu của người lao động; 

b) Được liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm các điều kiện 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 

người tham dự; 

c) Được thu tiền thuê dụng cụ, thiết bị và tiền mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu cung cấp 

cho người tham dự sử dụng khi thực hiện bài thi với mức giá cả theo cơ chế thị trường; 

d) Được tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề: 

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia đối với từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng; cung cấp thông tin về hoạt động đánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên trang thông tin điện tử riêng của tổ chức và 

chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp; 

b) Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia của người lao động; 

c) Chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu tương ứng với số lượng người tham dự tại 

mỗi kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng; 

d) Thành lập các ban giám khảo và tạo điều kiện cho ban giám khảo, tổ giám sát thực hiện 

nhiệm vụ; 
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đ) Bảo đảm an toàn và phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý các sự cố xảy ra 

trong quá trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

e) Cung cấp dụng cụ, thiết bị được sử dụng khi thực hiện các bài kiểm tra cho người tham 

dự có nhu cầu mượn hoặc thuê và công khai mức giá thuê các dụng cụ, thiết bị đó; 

g) Chuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp giao chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do cơ 

quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định này cấp cho người tham dự 

đạt yêu cầu; lưu giữ hồ sơ tham dự và kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao 

động theo quy định của pháp luật về lưu trữ; 

h) Chấp hành và thực hiện việc báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng và hằng năm hoặc đột xuất 

theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Mục 2. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, CẤP 

THẺ ĐÁNH GIÁ VIÊN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 11. Điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia 

1. Người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Đáp ứng được một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, kinh nghiệm 

quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 của Điều này; 

c) Hoàn thành khóa đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 

phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, kinh nghiệm sau 

đây: 

a) Đã được công nhận nghệ nhân cấp quốc gia về nghề đó; 

b) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên của nghề đó hoặc là người đã 

được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 của nghề đó và có ít nhất 02 (hai) năm 

kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó; 

c) Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và có ít nhất 

02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp, hiện đang giảng dạy từ 

trình độ trung cấp trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp. 

3. Người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bậc trình độ kỹ năng nghề từ 

bậc 1 đến bậc 2 phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, 

kinh nghiệm sau đây: 

a) Đã được công nhận nghệ nhân cấp quốc gia về nghề đó; 

b) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên của nghề đó hoặc là người đã 

được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 của nghề đó và có ít nhất 05 (năm) năm 

kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó; 

c) Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và có ít nhất 

05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy từ 

trình độ trung cấp trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp. 
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4. Người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bậc trình độ kỹ năng nghề từ 

bậc 1 đến bậc 3 phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, 

kinh nghiệm sau đây: 

a) Đã được công nhận nghệ nhân cấp quốc gia về nghề đó; 

b) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên của nghề đó hoặc là người đã 

được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 của nghề đó và có ít nhất 02 (hai) năm 

kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó; 

c) Đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và có ít nhất 

05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy từ 

trình độ cao đẳng trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp giữ vị trí quản lý, 

giám sát. 

5. Người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bậc trình độ kỹ năng nghề từ 

bậc 1 đến bậc 4 phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, 

kinh nghiệm sau đây: 

a) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 của nghề đó hoặc là người đã được 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 của nghề đó và có ít nhất 03 (ba) năm kinh 

nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó; 

b) Đã tốt nghiệp đại học trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và có ít nhất 10 (mười) 

năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy từ trình độ 

cao đẳng trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp giữ vị trí quản lý, giám sát. 

6. Người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bậc trình độ kỹ năng nghề từ 

bậc 1 đến bậc 5 phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, 

kinh nghiệm sau đây: 

a) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 của nghề đó và có ít nhất 03 (ba) 

năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó; 

b) Đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và có ít nhất 

15 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy từ trình 

độ cao đẳng trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp giữ vị trí quản lý, giám 

sát. 

7. Thời gian kinh nghiệm làm việc trong nghề được xác định thông qua hợp đồng lao động 

được giao kết bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định 

của pháp luật lao động. 

Điều 12. Thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu 

hồi thẻ đánh giá viên đã cấp. 

2. Thẻ đánh giá viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phải ghi rõ tên nghề và 

các bậc trình độ kỹ năng nghề được phép đánh giá. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành mẫu thẻ đánh giá viên và mẫu tài liệu thuộc hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên; tổ 

chức việc biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc 

gia và tổ chức việc đào tạo để cấp thẻ đánh giá viên. 

Điều 13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên 

1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên bao gồm: 



 

661 

 

a) Tờ khai đề nghị cấp thẻ đánh giá viên của cá nhân có kèm 02 (hai) ảnh màu có kích cỡ 

3x4 cm; 

b) Một (01) bản chụp các tài liệu chứng minh đáp ứng được một trong các điều kiện quy 

định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 11 Nghị định này và kèm theo bản chính để đối 

chiếu. 

2. Trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên: 

a) Người đề nghị cấp thẻ đánh giá viên gửi trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh 

giá viên đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi tham dự khóa đào tạo về nghiệp vụ 

đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; 

b) Ngay khi nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người được giao tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp 

lệ thì hướng dẫn ngay cho người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy 

định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp thẻ đánh giá viên ngay sau khi kết thúc 

khóa đào tạo nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 14. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên 

1. Thẻ đánh giá viên được cấp lại trong các trường hợp có đề nghị bổ sung, thay đổi bậc 

trình độ kỹ năng nghề được phép đánh giá hoặc do thẻ đánh giá viên bị hư, hỏng do rách, 

nát hoặc bị mất thẻ. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ đánh giá viên bao gồm: 

a) Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ đánh giá viên của cá nhân có kèm 01 (một) ảnh màu có kích 

cỡ 3x4 cm; 

b) Thẻ đánh giá viên đã được cấp, trừ trường hợp thẻ đã được cấp bị mất. 

3. Trình tự, thủ tục: 

a) Người đề nghị cấp lại thẻ đánh giá viên gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) 

bộ hồ sơ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và cấp lại thẻ đánh giá viên. Trường hợp 

không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 15. Hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên 

1. Thẻ đánh giá viên bị hủy bỏ khi người được cấp thẻ đánh giá viên thôi việc hoặc chuyển 

công tác khác không phù hợp để tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Thẻ đánh giá viên bị thu hồi khi người được cấp thẻ vi phạm một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp thẻ đánh giá viên; 

b) Khi thực hiện việc đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ thuật; kỹ năng thực hành công 

việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự đánh giá kỹ năng 

nghề quốc gia không tuân thủ các quy định trong quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận biết người được cấp thẻ đánh giá viên 

thôi việc hoặc chuyển công tác khác không phù hợp nhưng vẫn tham gia đánh giá kỹ năng 
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nghề quốc gia hoặc có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên và thông báo 

cho cơ quan, tổ chức nơi đánh giá viên làm việc hoặc nơi cư trú biết. 

4. Khi có quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi thẻ đánh giá viên, người được cấp thẻ đánh giá 

viên phải nộp lại thẻ cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề hoặc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề 

trực tiếp thu thẻ để nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đánh giá viên. 

5. Người được cấp thẻ đánh giá viên là cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm 

thì được xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức. 

Mục 3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 16. Điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các 

bậc trình độ kỹ năng nghề 

1. Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề. 

2. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề 

bậc 2 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề 

tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ 

đó; 

b) Học xong chương trình trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) tương ứng 

với nghề tham dự; 

c) Có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó. 

3. Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề 

bậc 3 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp 

nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề 

tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có 

chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề 

tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có 

chứng chỉ đó; 

c) Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự; 

d) Có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó. 

4. Để được tham dự đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề 

bậc 4 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng (cao đẳng 

nghề) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc liên tục 

trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp 

nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề 
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tham dự và có ít nhất 06 (sáu) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có 

chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

c) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề 

tham dự và có ít nhất 09 (chín) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có 

chứng chỉ đó; 

d) Học xong chương trình đại học tương ứng với nghề tham dự; 

đ) Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó. 

5. Để được tham dự đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề 

bậc 5 của một nghề, người lao động phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp đại học tương ứng với 

nghề tham dự và có thời gian ít nhất 05 (năm) năm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có 

chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

b) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng (cao đẳng 

nghề) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 09 (chín) năm kinh nghiệm làm việc liên 

tục trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

c) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp 

nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề 

tham dự và có ít nhất 12 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng 

chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó; 

d) Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề 

tham dự và có ít nhất 14 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng 

chỉ đó; 

đ) Có bằng tốt nghiệp đại học tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 03 (ba) năm kinh 

nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có bằng tốt nghiệp đó; 

e) Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó. 

6. Thời gian kinh nghiệm làm việc trong nghề được xác định thông qua hợp đồng lao động 

được giao kết bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định 

của pháp luật lao động hoặc do Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú xác nhận đối với 

người lao động tự tạo việc làm. 

Điều 17. Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia 

1. Việc đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động 

được thực hiện như sau: 

a) Người lao động có nhu cầu tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia lựa 

chọn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề để đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp đăng ký tham dự 

tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham dự đến tổ chức đánh giá kỹ 

năng nghề qua đường bưu điện; 

b) Người sử dụng lao động có quyền đăng ký cho người lao động đang làm việc tại đơn vị 

mình hoặc tạo điều kiện cho họ tự đăng ký tham dự; 
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c) Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu điều kiện tham dự 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở các bậc trình độ kỹ năng nghề của người 

đăng ký tham dự trước khi tiến hành thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Hồ sơ đăng ký tham dự bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký tham dự có ảnh của người lao động và ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu; 

b) Một (01) bản chụp một trong các loại giấy tờ để chứng minh có một trong những Điều 

kiện được quy định tại Điều 16 Nghị định này. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh, và Xã hội quy định cụ thể về việc đăng ký tham 

dự và hồ sơ đăng ký tham dự quy định tại Điều này. 

Điều 18. Điều kiện được công nhận tương đương hoặc miễn đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia 

1. Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề thế giới thì được công nhận và cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy 

chương. 

2. Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN thì được công nhận và cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã 

đạt huy chương. Trường hợp tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc 

trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương thì được miễn kiểm tra 

kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

3. Người đạt giải nhất, nhì và ba tại hội thi tay nghề quốc gia thì được công nhận và cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã 

đạt giải. 

Mục 4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ 

NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 19. Tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự ở từng bậc trình độ kỹ năng đối 

với mỗi nghề phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung quy định tại Điều 30 Luật Việc làm và 

được tổ chức định kỳ trong năm theo lịch trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

công bố vào cuối tháng 12 của năm trước đó, cụ thể như sau: 

1. Đối với các bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 trở lên được tổ chức 04 (bốn) kỳ trong 

năm; 

2. Đối với các bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 và bậc 2 được tổ chức nhiều kỳ trong năm. 

Điều 20. Phương thức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

1. Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có một ban giám khảo do người đứng 

đầu tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quyết định lựa chọn để thực hiện việc đánh giá kỹ năng 

nghề của người tham dự. Tiêu chuẩn, số lượng thành viên, thành phần và nhiệm vụ của ban 

giám khảo như sau: 

a) Thành viên của ban giám khảo là những người đã được cấp thẻ đánh giá viên theo quy 

định tại Nghị định này; 
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b) Số lượng thành viên ban giám khảo tùy thuộc vào yêu cầu của từng bậc trình độ kỹ năng 

của mỗi nghề và số lượng người tham dự tại mỗi kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia để 

quyết định, nhưng ít nhất phải có từ 03 (ba) người trở lên: 

c) Thành phần ban giám khảo gồm có trưởng ban và các thành viên. Cơ cấu thành phần của 

ban giám khảo phải bảo đảm có thành phần là người làm việc chính thức tại tổ chức đánh 

giá kỹ năng nghề; người của doanh nghiệp hoặc hội nghề nghiệp; người của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức khoa học và công nghệ, Trong đó số 

người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, không vượt quá 1/3 (một phần 

ba) số lượng thành viên ban giám khảo; 

d) Ban giám khảo có nhiệm vụ thực hiện việc đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ thuật; kỹ 

năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người tham 

dự theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định này. 

2. Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề việc đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ 

thuật của người tham dự được thực hiện thông qua bài kiểm tra kiến thức theo một trong các 

hình thức sau đây: 

a) Kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính với các câu hỏi đúng (sai); 

b) Kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính với các câu hỏi đúng (sai) và câu hỏi 

có nhiều sự lựa chọn; 

c) Kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính với các câu hỏi có nhiều sự lựa chọn; 

d) Kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính với các câu hỏi nhiều sự lựa chọn kết 

hợp với kiểm tra viết trên giấy với các câu hỏi tự luận; 

đ) Kiểm tra viết trên giấy với các câu hỏi tự luận. 

3. Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề việc đánh giá kỹ năng thực hành công 

việc và tuân thủ quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự được thực 

hiện thông qua bài kiểm tra thực hành theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Kiểm tra thực hiện công việc thông qua việc thao tác trên phương tiện, thiết bị, công cụ; 

b) Kiểm tra thực hiện công việc thông qua việc tác nghiệp trên giấy để xử lý, giải quyết các 

tình huống; 

c) Kiểm tra thực hiện công việc thông qua việc thao tác trên phương tiện, thiết bị, công cụ 

kết hợp với kiểm tra thực hiện công việc thông qua việc tác nghiệp trên giấy để xử lý, giải 

quyết các tình huống. 

4. Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của các nghề đã được công bố, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổ chức biên soạn các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra 

thực hành quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề 

của từng nghề; quản lý và thiết lập ngân hàng đề thi để cung cấp cho các tổ chức đánh giá 

kỹ năng nghề sử dụng trong các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 21. Quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự được thực hiện như 

sau: 
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1. Lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc 

gia; 

2. Thực hiện đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ thuật; đánh giá kỹ năng thực hành công 

việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự theo các bậc trình 

độ kỹ năng của từng nghề; 

3. Giám sát việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

4. Công nhận kết quả đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự đạt 

yêu cầu; 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết quy trình thực hiện việc đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Điều này. 

Điều 22. Giám sát việc thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia quy định tại Khoản 2 Điều 

26 Nghị định này quyết định thành lập các tổ giám sát theo từng nghề để thực hiện việc 

giám sát kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức tại từng tổ chức đánh giá kỹ năng 

nghề. 

2. Tổ giám sát có ít nhất 03 (ba) thành viên, trong đó có tổ trưởng và các thành viên; thành 

viên tổ giám sát là người đã được cấp thẻ đánh giá viên hoặc là người có trình độ chuyên 

môn và kinh nghiệm về nghề đó được tổ chức công đoàn, hiệp hội nghề nghiệp, doanh 

nghiệp giới thiệu. 

3. Tổ giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Giám sát các hoạt động của các thành viên trong ban giám khảo khi thực hiện việc đánh 

giá kiến thức chuyên môn, kỹ thuật; đánh giá kỹ năng thực hành công việc và quy trình an 

toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự theo các bậc trình độ kỹ năng của nghề 

đó; 

b) Các thành viên của tổ giám sát làm việc độc lập khi thực hiện nhiệm vụ giám sát và 

không can thiệp vào hoạt động của ban giám khảo; 

c) Khi phát hiện thành viên trong ban giám khảo có sai phạm, lập biên bản và kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý theo quy định trong quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 

d) Báo cáo kết quả giám sát với cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ giám sát sau 

khi kết thúc kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 23. Xử lý các sự cố xảy ra khi thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia 

Trường hợp ngay khi bắt đầu thực hiện kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia hoặc khi người 

tham dự đang thực hiện bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành có xảy ra sự cố bất 

khả kháng như bão, lụt, cháy, nổ hoặc xảy ra sự cố khác, bắt buộc phải dừng các hoạt động 

lại do không thể tiến hành theo đúng quy định, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề thực hiện các 

công việc sau đây: 

1. Có văn bản báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cho hoãn kỳ đánh 

giá kỹ năng nghề quốc gia đang tiến hành để tổ chức lại vào thời điểm thích hợp; 
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2. Thông báo đến từng người tham dự về thời gian tổ chức lại kỳ đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia đã hoãn; 

3. Thực hiện việc hoàn trả chi phí theo quy định tại Điều 25 Nghị định này cho người tham 

dự đã nộp tiền thuê dụng cụ, thiết bị và tiền mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu khi người đó 

không muốn tiếp tục tham gia kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức lại sau khi 

đã hoãn. 

Điều 24. Xử lý vi phạm của người tham dự trong quá trình thực hiện việc đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Trường hợp khi thực hiện bài kiểm tra kiến thức hoặc bài kiểm tra thực hành, người tham 

dự có hành vi vi phạm các quy định trong quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, ban giám khảo 

phải lập biên bản và xử lý theo quy định. 

2. Trường hợp khi thực hiện bài kiểm tra kiến thức hoặc bài kiểm tra thực hành, người tham 

dự có hành vi cố ý gây hư, hỏng phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và đo 

kiểm, nguyên vật liệu, vật tư thì ngoài việc bị ban giám khảo lập biên bản và xử lý theo quy 

định trong quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia còn phải 

có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra, bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 25. Thực hiện việc hoàn trả chi phí cho người tham dự 

Việc hoàn trả chi phí cho người tham dự đã nộp tiền thuê dụng cụ, thiết bị và tiền mua vật 

tư, nguyên, nhiên vật liệu cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề nhưng người đó chưa sử dụng, 

được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp do lỗi của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề để xảy ra các sự cố bắt buộc phải 

dừng các hoạt động do không thể tiến hành theo đúng quy định, nếu người tham dự không 

muốn tiếp tục tham gia kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức lại sau khi đã hoãn 

thì tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phải hoàn lại chi phí cho người tham dự số tiền đã nộp 

tương ứng với giá trị theo số lượng dụng cụ, thiết bị đã thuê và vật tư, nguyên, nhiên vật liệu 

đã mua nhưng chưa được người đó sử dụng; 

2. Trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng như bão, lụt, cháy, nổ bắt buộc phải dừng các 

hoạt động do không thể tiến hành theo đúng quy định, nếu người tham dự không muốn tiếp 

tục tham gia kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức lại sau khi đã hoãn thì tổ chức 

đánh giá kỹ năng nghề phải hoàn lại chi phí cho người tham dự số tiền đã nộp tương ứng 

với 50% giá trị theo số lượng dụng cụ, thiết bị đã thuê và vật tư, nguyên, nhiên vật liệu đã 

mua nhưng chưa được người đó sử dụng. 

Điều 26. Công nhận kết quả đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Căn cứ vào biên bản và tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực 

hành do ban giám khảo lập, biên bản giám sát của tổ giám sát, tổ chức đánh giá kỹ năng 

nghề quyết định công nhận kết quả đánh giá của ban giám khảo và lập hồ sơ đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia cho những người tham dự đạt yêu cầu. 

2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những 

người tham dự đạt yêu cầu và có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử 
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của cơ quan về danh sách những người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; thực 

hiện thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo hướng dẫn do 

Bộ Tài chính quy định. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

và hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự 

đạt yêu cầu. 

Điều 27. Chế độ lưu trữ 

1. Các tài liệu về kết quả đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự; biên bản, danh sách đề 

nghị công nhận người tham dự đạt yêu cầu; danh sách người tham dự đạt yêu cầu đã nhận 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được lưu trữ tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo 

quy định. 

2. Các tài liệu liên quan đến việc thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự đạt yêu cầu được bảo quản, lưu trữ và xét hủy 

theo quy định của pháp luật lưu trữ. 

Chương III 

CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN AN TOÀN, SỨC KHỎE CỦA CÁ 

NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC CỘNG ĐỒNG PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ KỸ 

NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 28. Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân 

người lao động và cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc 

cộng đồng bao gồm: 

a) Công việc thuộc danh mục công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

b) Công việc khi người lao động thực hiện công việc đó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an 

toàn của cộng đồng hoặc sức khỏe của người khác. 

2. Việc đề xuất, thay đổi, loại bỏ, bổ sung các công việc vào danh mục công việc ảnh hưởng 

trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng đồng phải có chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia được thực hiện theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lựa chọn các công việc theo quy định tại Khoản 1 Điều này để từng bước đưa vào danh 

mục theo lộ trình nhằm bảo đảm việc thực hiện được khả thi, hạn chế các tác động gây ảnh 

hưởng đến người lao động, người sử dụng lao động và xáo trộn hoạt động của doanh 

nghiệp, xã hội; 

b) Các công việc thuộc danh mục được đề xuất thay đổi hoặc loại bỏ khi công việc đó thay 

đổi tên gọi hoặc không còn công việc đó. 

3. Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao 

động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được sắp xếp theo Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam hiện hành. 

4. Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao 

động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được quy định cụ thể tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 29. Đề xuất thay đổi, loại bỏ, bổ sung công việc thuộc danh mục công việc ảnh 

hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng đồng 
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phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Hằng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chỉ 

đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý xem xét, đề xuất thay đổi, loại bỏ, bổ sung 

công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng 

đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp. 

2. Bộ Lao động - Thương binh, và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp và phối hợp với các Bộ, 

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổng hội, hiệp hội, hội 

nghề nghiệp xem xét các đề xuất thay đổi, loại bỏ, bổ sung các công việc ảnh hưởng trực 

tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ. 

Điều 30. Thời điểm áp dụng 

Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao động 

và cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia quy định tại Điều 28 của Nghị định 

này được thực hiện như sau: 

1. Trong thời hạn tối đa là 01 (một) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các cơ quan 

quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 32 của Luật Việc làm có trách nhiệm tổ chức xây 

dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề có các công 

việc thuộc danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người 

lao động và cộng đồng quy định tại Nghị định này. 

2. Trong thời hạn tối đa là 03 (ba) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động làm những nghề có công việc 

thuộc danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao 

động và cộng đồng quy định tại Nghị định này; 

b) Người sử dụng lao động có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm những công 

việc thuộc danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người 

lao động và cộng đồng theo quy định tại Nghị đinh này phải tạo điều kiện cho người lao 

động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hoặc tạo điều kiện cho người 

lao động tham gia các khóa đào tạo để bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, hoàn thiện 

kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động để tham dự 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hoặc tạo điều kiện cho người lao động tham 

gia các khóa đào tạo để chuyển sang làm công việc khác. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Chính phủ thống nhất thực hiện quản lý nhà 

nước về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong phạm vi cả nước, có trách 

nhiệm: 
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1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước 

trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động đánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

3. Quản lý, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hoạt động 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, quy chế hoạt động của tổ chức đánh giá kỹ 

năng nghề; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và ban hành thống nhất các biểu 

mẫu sử dụng trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

4. Tổ chức việc rà soát, bổ sung, cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã ban hành để 

điều chỉnh các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành của các nghề phù hợp theo tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả việc gắn kết đào tạo, 

phát triển, đánh giá và công nhận kỹ năng nghề quốc gia với thị trường lao động và sự tham 

gia của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ năng của từng ngành, từng địa phương 

và cả nước; 

6. Xây dựng, quản lý, thống kê và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

7. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia; 

8. Quản lý việc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia; đàm phán, ký kết các hiệp định song phương và đa phương về công nhận 

tương đương trình độ kỹ năng nghề giữa các nước và Việt Nam theo thẩm quyền; 

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo thẩm quyền; 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 32. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm: 

1. Xây dựng, đề xuất danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của 

cá nhân người lao động hoặc cộng đồng yêu cầu phải có giấy phép hoặc chứng chỉ hành 

nghề được quy định tại các luật hiện hành và tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề 

đối với công việc đó; 

2. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về đánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

3. Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề có các công việc thuộc 

danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao động 

và cộng đồng theo quy định tại Điều 28 và Điều 29 Nghị định này để đề nghị Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội thẩm định và công bố theo quy định tại Điều 32 Luật Việc làm; 

4. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc biên soạn các bài kiểm tra 

kiến thức, bài kiểm tra thực hành theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề và danh mục 
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cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đối với từng nghề để sử dụng 

trong việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Nghị định này; 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Nghị định này. 

Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về đánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại địa phương, trong phạm vi, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm: 

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động tại địa phương; 

2. Chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

ở địa phương theo quy định của pháp luật; 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Nghị đinh này. 

Điều 34. Trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chính trị - xã 

hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, các hội, hiệp hội nghề nghiệp trong việc tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và tuyên truyền, 

vận động người lao động thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của mình. 

Điều 35. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia tại địa phương. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Quy định chuyển tiếp 

1. Trong thời hạn tối đa là 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các tổ chức 

đánh giá kỹ năng nghề đã được cấp giấy chứng nhận trung tâm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy 

chứng nhận theo quy định tại Nghị định này. 

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp cho người lao động tham dự đánh giá, cấp 

chứng, chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn có giá trị. 

3. Người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày Nghị định này có hiệu lực nếu có 

nhu cầu đổi sang chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Nghị định này được 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015 

Điều 38. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các 

điểm, khoản và điều được giao quy định tại Nghị định này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 

CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC CỘNG ĐỒNG PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ KỸ 

NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia). 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành Tên công việc 

B         Khai khoáng   

  5       Khai thác than cứng và 

than non 

  

    51 510 5100 Khai thác và thu gom 

than cứng 

- Đào, chống lò 

- Vận hành máy, thiết bị 
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khai thác than trong hầm 

lò 

C         Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 

  

  33       Sửa chữa, bảo dưỡng và 

lắp đặt máy móc, thiết bị 

  

    331     Sửa chữa, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị và sản 

phẩm kim loại đúc sắt 

  

      3313 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử 

và quang học 

- Sửa chữa bảo dưỡng 

thiết bị y tế sử dụng điện 

tử, điều khiển bằng điện 

tử, khí áp lực và quang 

học 

F             

  42       Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng 

  

    421 4210   Xây dựng công trình 

đường sắt, đường bộ 

  

        42101 Xây dựng công trình 

đường sắt 

- Vận hành xe, máy thi 

công xây lắp đường hầm 

        42102 Xây dựng công trình 

đường bộ 

- Vận hành xe, máy thi 

công xây lắp đường hầm 

    429 4290 42900 Xây dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng khác 

- Vận hành xe, máy thi 

công xây lắp đường hầm 

N         Hoạt động hành chính và 

dịch vụ hỗ trợ 

  

  81       Hoạt động dịch vụ vệ 

sinh nhà cửa, công trình 

và cảnh quan 

  

    812     Dịch vụ vệ sinh .   

      8129 81290 Vệ sinh nhà cửa và các 

công trình khác 

- Vệ sinh lau dọn bề 

ngoài các công trình cao 

tầng trên 10 tầng 
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R         Nghệ thuật, vui chơi và 

giải trí 

  

  93       Hoạt động thể thao, vui 

chơi và giải trí 

  

    932     Hoạt động vui chơi, giải 

trí khác 

  

      9329 93290 Hoạt động vui chơi, giải 

trí khác chưa phân vào 

đâu 

- Quản lý và phục vụ tại 

khu vui chơi, giải trí 

trong tầng hầm có diện 

tích trên 1000m2. 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 28/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015 

  

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO 

HIỂM THẤT NGHIỆP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm. 

2. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã hưởng tiền lương và 

có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), trung tâm dịch 

vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập được giao các nhiệm vụ 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc 

làm). 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật 

Việc làm. 

Chương II 

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ 

DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Điều 3. Điều kiện được hỗ trợ 
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Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm 

khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm liên tục 

từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng liền trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động hoặc đến 

tháng của ngày đề nghị hỗ trợ kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho người lao động nếu người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm 

thất nghiệp của tháng đó. 

2. Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi cơ cấu 

hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao động hiện có 

từ 30% hoặc từ 50 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng từ 300 lao 

động trở xuống và từ 100 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động có sử dụng trên 

300 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng lao động với thời hạn dưới 03 tháng. 

Những trường hợp được coi là bất khả kháng nêu trên, bao gồm: Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, 

sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, 

máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại. 

3. Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 

người lao động được xác định thông qua báo cáo sản xuất, kinh doanh của năm trước thời 

điểm đề nghị hỗ trợ mà bị lỗ có xác nhận của cơ quan thuế. 

4. Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Mức hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu 

đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng 

nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng. 

Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: 

Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ 

trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 

người lao động. 

2. Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn 

mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử 

dụng lao động tự chi trả. 

Chương III  

QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 5. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

1. Các khoản đóng và hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm. 

2. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Nguồn thu hợp pháp khác, bao gồm: 

a) Tiền lãi chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; 
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b) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Phương thức đóng và nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao 

động 

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm và trích tiền lương của từng người lao động theo 

mức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm để đóng cùng một lúc vào Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật 

Việc làm của người sử dụng lao động như sau: 

a) Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm 

toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên thì ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn 

đóng bảo hiểm thất nghiệp và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 

b) Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm 

một phần kinh phí hoạt động thường xuyên thì ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng 

bảo hiểm thất nghiệp cho số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong 

dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp 

luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần bảo hiểm thất nghiệp phải đóng còn lại, 

người sử dụng lao động tự bảo đảm theo quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản này. 

c) Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ thì khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trong kỳ. 

d) Người sử dụng lao động là cơ quan, đơn vị, tổ chức khác thì khoản đóng bảo hiểm thất 

nghiệp được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 7. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc bảo đảm duy trì số 

dư quỹ hằng năm bằng 02 lần tổng các khoản chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chi phí 

quản lý bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề nhưng mức hỗ trợ tối đa bằng 1% quỹ 

tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp. 

2. Phương thức chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vào Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp: 

a) Vào quý IV hằng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ dự toán thu, chi bảo hiểm thất 

nghiệp được cấp có thẩm quyền giao trong năm để xác định số kinh phí hỗ trợ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp của năm trước theo mức quy định tại Khoản 1 Điều này, gửi Bộ Tài chính 

để chuyển một lần vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp năm trước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được Hội đồng Quản lý 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua, Bộ Tài chính thực hiện thẩm định, xác định số kinh 

phí hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm trước. Trường hợp số kinh phí Bộ Tài chính đã 

cấp theo quy định tại Điểm a Khoản này lớn hơn số phải hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 

Điều này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước phần 
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chênh lệch; trường hợp số đã cấp nhỏ hơn số phải hỗ trợ, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt cấp hỗ trợ bổ sung vào năm sau. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều này do ngân sách 

trung ương bảo đảm từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã được Quốc hội quyết định. 

Điều 8. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp 

1. Nội dung và mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật 

Bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam. 

2. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm được phân bổ và giao dự toán như sau: 

a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp; 

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ 

liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp; 

c) Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ 

thu bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Phương thức chuyển kinh phí chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp: 

Căn cứ dự toán chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam thực hiện chuyển kinh phí cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo 

hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân mỗi quý một lần vào trước 

ngày 10 của tháng đầu trong quý, số tiền chuyển mỗi lần bằng mức bình quân một quý của 

dự toán được giao. Trường hợp đến ngày 10 tháng 01 chưa được cấp có thẩm quyền giao dự 

toán, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp tạm ứng bằng mức bình quân một quý của dự toán 

được giao năm trước; số kinh phí này được trừ vào số kinh phí cấp trong năm theo dự toán 

được giao. 

Điều 9. Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng 

trưởng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ số tiền tạm thời nhàn rỗi. Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết. 

2. Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định việc đầu tư theo các hình thức 

quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Việc làm. 

3. Tiền sinh lời từ đầu tư, tăng trưởng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hằng năm được bổ sung 

vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 10. Kế hoạch tài chính, quản lý, sử dụng và quyết toán 

1. Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức 

liên quan lập kế hoạch thu, chi bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp 

gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau: 

a) Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch thu, chi bảo hiểm 

thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp; 
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b) Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân lập kế hoạch thu 

bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an; 

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp 

cho các đơn vị thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội được giao thực hiện các nhiệm 

vụ về bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp, chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp hằng năm, trình Hội đồng Quản lý Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam thông qua và gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch tài chính hằng năm. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giao dự toán của Thủ tướng 

Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện xong việc giao dự toán thu, 

chi cho các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an 

nhân dân và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ chi phí quản lý bảo hiểm thất 

nghiệp cho các đơn vị thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội được giao thực hiện 

các nhiệm vụ về bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Các đơn vị được giao kế hoạch thu, chi từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm quản 

lý, sử dụng và lập báo cáo quyết toán gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định và tổng hợp 

trình Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Mục 1: THAM GIA VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 11. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

1. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong 

đó bao gồm nội dung cụ thể về tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao 

động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc của người lao động có hiệu lực. 

Trường hợp người lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công 

việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 

2015 và đang thực hiện hợp đồng lao động này thì người sử dụng lao động phải tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít 

nhất 03 tháng trở lên. 

Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1 

Điều 43 Luật Việc làm và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao 

kết có hiệu lực đầu tiên mà khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng dẫn đến người lao động 

không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng 

lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động giao kết có 

hiệu lực kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm 

việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, 

người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết 

theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp trong thời gian này. 

Điều 12. Đóng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là 

thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước 

thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất 

nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: 

a) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên 

không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; 

b) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao 

kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị. 

3. Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao 

động và người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 13. Hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo quy định 

tại Nghị định này là sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội. 

Mục 2: HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Điều 14. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất 

nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc 

làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm. 

2. Kinh phí thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm được giao 

khoán theo số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của năm liền trước 

và thực hiện thanh quyết toán theo quy định trên cơ sở thực tế số lượng người nộp hồ sơ 

hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

3. Phí tư vấn, giới thiệu việc làm thực hiện theo quy định của pháp luật về phí. 

Điều 15. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm 

1. Người lao động ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và nộp trực tiếp cho trung 

tâm dịch vụ việc làm. 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm trên cơ sở nhu cầu, khả 

năng của người lao động và nhu cầu của thị trường lao động. 



 

681 

 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện tư vấn, 

giới thiệu việc làm. 

Mục 3: TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định. 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về 

việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo 

hợp đồng lao động; 

b) Quyết định thôi việc; 

c) Quyết định sa thải; 

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 

1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa 

vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản 

chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó. 

3. Sổ bảo hiểm xã hội. 

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ 

bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề nghị của người sử dụng lao động. 

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội 

Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm 

xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. 

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, 

người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 

01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định 

này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp 

thất nghiệp. 

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu 

điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
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Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày 

người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường 

hợp gửi theo đường bưu điện. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả 

kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao 

phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ 

qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này 

thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do. 

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động 

trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ 

đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là 

ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện. 

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ 

sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải 

quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người 

lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để 

lưu hồ sơ. 

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày 

làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản 

đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã 

hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao 

động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng 

trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định. 

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ 

việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp 

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người 

lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp 

thất nghiệp; 

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ 

tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời 

điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định 

tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời 

điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ 

ngày làm việc tiếp theo. 

3. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao 

động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có 

nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. Trong 
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thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc 

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 

của người lao động. 

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc 

làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người 

lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

5. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp hủy quyết 

định hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu tại Khoản 3 Điều này được cộng dồn theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo. 

6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp 

theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ 

cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng 

trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất 

nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng 

trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp thất nghiệp theo quy định. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông 

báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp 

thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về 

việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã 

hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động. 

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ 

việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo 

lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định. 

7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 
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được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp 

thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Điều 19. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm 

kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc 

tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động 

đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết 

định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. 

Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm 

gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp 

đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định. 

Điều 20. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 

Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm 

việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao 

động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 

cho người lao động. 

Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 

01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 

người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ 

cấp thất nghiệp. 

Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ 

cấp thất nghiệp được quy định như sau: 

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của 

người lao động; 

b) Có việc làm 

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà 

người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 

việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật; 

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp 

đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác 

định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; 
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- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác 

định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động. 

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an 

Ngày mà người lao động được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là 

ngày người lao động nhập ngũ. 

d) Hưởng lương hưu hằng tháng 

Ngày mà người lao động được xác định nghỉ hưu là ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu 

được ghi trong quyết định hưởng lương hưu hằng tháng của cơ quan có thẩm quyền. 

đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng 

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường 

hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng: 

- Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo; 

- Việc làm mà người lao động đó đã từng làm. 

e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo 

hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; 

g) Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

Ngày mà người lao động được xác định ra nước ngoài định cư, đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài theo hợp đồng là ngày người lao động xuất cảnh theo quy định của pháp luật về 

xuất, nhập cảnh. 

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên 

Ngày mà người lao động được xác định đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên là ngày nhập 

học được ghi trong giấy báo nhập học đối với học tập trong nước. Trường hợp học tập ở 

nước ngoài thì ngày người lao động được xác định đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên là 

ngày xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. 

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp 

Ngày mà người lao động được xác định bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là ngày 

người lao động bị xử phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

k) Chết 

Ngày xác định người lao động chết là ngày ghi trong giấy chứng tử. 

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc 

Ngày mà người lao động được xác định chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày bắt đầu thực 

hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích 

Ngày mà người lao động mất tích được xác định trong quyết định của tòa án. 

n) Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù 
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Ngày mà người lao động được xác định bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù là ngày bắt đầu 

thực hiện quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo 

quy định tại các Điểm b, c, d, g và h Khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với 

trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc 

chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính 

theo ngày ghi trên dấu bưu điện. 

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

trong các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và n Khoản 1 Điều 

này thì trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp 

thất nghiệp của người lao động. 

Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm 

gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc chấm dứt 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định. 

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó. 

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại 

các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương 

ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm 

căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp 

theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian 

đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất 

nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu 

cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 

thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng 

trợ cấp thất nghiệp. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung 

tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 

cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung 

tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: 

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; 

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 
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d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có); 

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có 

trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

3. Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo 

hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao 

động. 

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp 

thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trung tâm dịch vụ việc 

làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trừ các trường hợp quy định tại 

Khoản 6 Điều này. 

Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người 

lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

6. Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời hạn theo quy 

định tại Khoản 5 Điều này nhưng nhiều nhất không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn 

chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp 

thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị 

Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất 

nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng 

trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

8. Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực 

hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 23. Cấp và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế 

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho người lao động. 

2. Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế 
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Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế 

cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Mục 4: HỖ TRỢ HỌC NGHỀ 

Điều 24. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

a) Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 

2 Điều 16 Nghị định này; 

c) Sổ bảo hiểm xã hội. 

Điều 25. Giải quyết hỗ trợ học nghề 

1. Người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu 

học nghề được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật về 

dạy nghề (sau đây được viết tắt là cơ sở dạy nghề). Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề 

được thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề. 

2. Người lao động có nhu cầu học nghề thì phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

cho trung tâm dịch vụ việc làm. 

a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này nộp cho 

trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định này nộp cho 

trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao 

cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội quy định. 

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung 

tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. 

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo 

hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở dạy nghề; 01 bản đến cơ sở dạy nghề để 

thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc 

hỗ trợ học nghề thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

quy định. Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ 

việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Đối với người thất nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định này khi được giải quyết 

hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận đã giải quyết hỗ trợ học nghề vào 

sổ bảo hiểm xã hội và chụp 01 bản để lưu hồ sơ. 
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Trường hợp người lao động đã hưởng hết thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy 

định mà vẫn tiếp tục học nghề hoặc chuẩn bị tham gia học nghề theo quyết định của Giám 

đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến hết thời 

gian học nghề. 

5. Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định của Giám đốc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội và có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người 

lao động đang học nghề chuyển cho tổ chức bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí 

hỗ trợ học nghề theo quy định. 

Mục 5: HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG 

NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Điều 26. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho người lao động bao gồm các nội dung cơ bản sau: Ngành, nghề hoặc 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tình hình sản xuất, kinh doanh; số lao động tại thời điểm đề 

nghị hỗ trợ; những khó khăn, nguyên nhân buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản 

xuất, kinh doanh; nguy cơ phải cắt giảm số lao động; nhu cầu kinh phí để tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; cam kết tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và sử dụng lao động theo đúng phương án đã được 

phê duyệt. 

2. Phương án thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

3. Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định này. 

4. Giấy tờ chứng minh không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

5. Văn bản xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 3 Điều này. 

Điều 27. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề để duy trì việc làm cho người lao động 

1. Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 

nghề cho người lao động phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 26 Nghị định này cho Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của đơn vị để thẩm định. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy 

định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và phê duyệt phương án đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm; chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quy định tại Điều 3 Nghị định này và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. 
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Trường hợp không hỗ trợ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động. 

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 

duy trì việc làm cho người lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi: 01 bản 

đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ; 01 bản đến Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để báo cáo; 01 bản đến trung tâm dịch vụ việc làm; 01 bản đến 

người sử dụng lao động để thực hiện và 01 bản đến cơ sở dạy nghề cho người lao động 

trong trường hợp việc đào tạo không do người sử dụng lao động trực tiếp thực hiện. Quyết 

định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định. 

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề cho người sử dụng lao động theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định trên cơ sở 

thực tế của việc thực hiện phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

Điều 28. Tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

để duy trì việc làm cho người lao động 

1. Người sử dụng lao động tổ chức đào tạo hoặc phối hợp với cơ sở dạy nghề, trung tâm 

dịch vụ việc làm để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người 

lao động theo quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đảm bảo duy trì 

việc làm cho người lao động. 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với cơ sở dạy nghề thực 

hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đảm bảo duy trì việc làm 

cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

Chương V 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO 

ĐỘNG, TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI, TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI  

Điều 29. Quyền của người lao động 

1. Nhận sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận đầy đủ về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp khi chấm 

dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

2. Được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 42 Luật Việc làm. 

3. Được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 17, nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 

Điều 18 Nghị định này. 

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; 

yêu cầu trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan 

đến bảo hiểm thất nghiệp. 



 

691 

 

5. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 30. Nghĩa vụ của người lao động 

1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật 

Việc làm. 

2. Thực hiện đúng quy định về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Bảo quản, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 

4. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động đang 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải thông báo với người sử dụng lao động kế tiếp để tiếp tục 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 

5. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quy định tại trung tâm 

dịch vụ việc làm khi có nhu cầu. 

6. Hằng tháng thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm trong 

thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

7. Nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được trung tâm dịch vụ việc 

làm giới thiệu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

8. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

nếu người lao động tìm được việc làm thì phải thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc 

làm nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

9. Nhận thông báo về việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không được hỗ trợ 

học nghề, quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hủy quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hỗ trợ học nghề, quyết định về việc tạm dừng 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định 

về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định. 

10. Thông báo theo quy định với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc các trường hợp chấm 

dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g, h, l và n Khoản 1 Điều 

21 Nghị định này. 

11. Nộp lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội khi thuộc các trường hợp chấm 

dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, l và n Khoản 1 

Điều 21 Nghị định này và trong trường hợp chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy 

định tại Điều 22 Nghị định này. 

12. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 31. Quyền của người sử dụng lao động 

1. Được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc 

làm cho người lao động theo quy định. 

2. Từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp. 

3. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở để thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện trình tự, thủ tục tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp, đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời theo quy định của 

pháp luật. 

3. Bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong thời gian người 

lao động làm việc tại đơn vị. Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

4. Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể 

từ ngày người lao động yêu cầu. 

5. Cung cấp bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận về việc đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc cho người lao động chậm nhất 

trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc. Thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định. 

6. Thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao 

động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện. 

7. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 

hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước. 

8. Tổ chức triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

9. Sử dụng người lao động đã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo 

phương án đã được phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo. 

10. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Quyền của trung tâm dịch vụ việc làm 

1. Từ chối yêu cầu hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp 

luật. 

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính 

sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp. 

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 34. Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm 
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1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hồ sơ đề nghị hỗ trợ học 

nghề, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề 

theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động theo quy định của 

pháp luật. 

4. Kiểm tra, theo dõi, cập nhật các thông tin của người lao động liên quan đến việc hưởng 

các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất với Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

6. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan về bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của người lao 

động, tổ chức công đoàn và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

7. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo quy định. 

9. Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm thất nghiệp. 

10. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 35. Quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội 

1. Kiểm tra việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và 

người sử dụng lao động. 

2. Từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp 

luật. 

3. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 36. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội 

1. Hằng năm thông báo cho từng người lao động thông tin về việc đóng bảo hiểm thất 

nghiệp của người lao động. 

2. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn 

thủ tục đăng ký tham gia và thu bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng 

lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Cung cấp thông tin về việc tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động 

cho trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn, trừ Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo 

hiểm xã hội Công an nhân dân. 
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5. Chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. 

6. Dừng chi trả các khoản trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và thu hồi thẻ bảo 

hiểm y tế đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

7. Cấp thẻ bảo hiểm y tế và đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

8. Quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

9. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 

của pháp luật. 

10. Thực hiện việc chuyển kinh phí chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo quy định. 

11. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán về bảo hiểm thất nghiệp. 

12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm thất nghiệp; lưu trữ hồ sơ của 

người tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

13. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc tham gia, đóng bảo hiểm thất nghiệp khi 

người lao động yêu cầu. 

14. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan về bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

15. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

16. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 31 tháng 7 và hằng năm trước ngày 31 tháng 01 báo cáo 

Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thu, chi, quản lý và sử 

dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đầu năm và của năm trước. 

17. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Ban hành quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hỗ trợ học 

nghề, quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc tiếp tục 

hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết 

định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc bảo lưu thời gian 

đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Thẩm định và phê duyệt phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

và duy trì việc làm; thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quy định. 

3. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

6. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 
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7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 38. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm và đột xuất với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

4. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan về bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế và tham gia nghiên cứu khoa học về bảo hiểm thất nghiệp. 

6. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Chương VI  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm 

xã hội trước ngày Luật Việc làm có hiệu lực thi hành mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp 

được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 45 Luật Việc làm. 

2. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được 

tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của 

pháp luật về lao động, viên chức. 

3. Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để 

xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện 

hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức. 

4. Người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 01 tháng 01 

năm 2015 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 

2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 

12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 40. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai 

thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm ngân sách hỗ trợ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này. 
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4. Các Bộ, ngành khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này. 

Điều 41. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015. Các chế độ quy định 

tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Các Nghị định sau đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

b) Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Điều 42. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 09/2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

  

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT 

LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động và Cục trưởng Cục Trẻ em; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản sau đây của Bộ 

luật Lao động về lao động chưa thành niên: 

1. Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 145. 

2. Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm theo quy định 

tại khoản 3 Điều 143. 

3. Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm 

giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định tại khoản 2 Điều 146. 

4. Danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách 

của người chưa thành niên theo quy định khoản 3 Điều 147. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng lao động. 

2. Người lao động chưa thành niên. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Thông tư 

này. 

Chương II 

SỬ DỤNG NGƯỜI CHƯA ĐỦ 15 TUỔI LÀM VIỆC 

Điều 3. Điều kiện sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc 

Người sử dụng lao động phải tuân thủ Điều 145 của Bộ luật Lao động khi sử dụng người 

chưa đủ 15 tuổi làm việc, với các quy định cụ thể sau: 



 

698 

 

1. Giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện 

theo pháp luật của người đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

2. Bố trí thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 146 

của Bộ luật Lao động. Người chưa đủ 15 tuổi vừa làm việc vừa học tập hoặc có nhu cầu học 

tập thì việc bố trí thời giờ làm việc phải bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian học tập 

của người chưa đủ 15 tuổi. 

3. Bố trí các đợt nghỉ giải lao cho người chưa đủ 15 tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 109 

của Bộ luật Lao động. 

4. Tuân thủ quy định về khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều 

kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 145 

của Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

5. Chỉ được tuyển dụng và sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi vào làm công 

việc nhẹ khi công việc đó đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Là công việc có trong danh mục quy định tại Điều 8 của Thông tư này; 

b) Nơi làm việc không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 

147 của Bộ luật Lao động và khoản 2 Điều 9 của Thông tư này. 

6. Không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, trừ các công việc 

nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân 

cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

Điều 4. Giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc 

1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động và đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết 

hợp đồng lao động, trong đó không có án tích về hành vi xâm hại trẻ em; 

b) Có Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi xâm hại trẻ em theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung theo quy định tại 

Điều 21 của Bộ luật Lao động và các nội dung sau: 

a) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ căn 

cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật 

của người chưa đủ 15 tuổi; 

b) Chỗ ở đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình; 

c) Việc bảo đảm điều kiện học tập. 

3. Hợp đồng lao động đối với người chưa đủ 13 tuổi chỉ có hiệu lực sau khi có văn bản đồng 

ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

Điều 5. Thẩm quyền đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

Khi tuyển dụng, sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 145 

của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của cơ quan sau: 
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1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi có địa chỉ được ghi 

trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định 

thành lập cơ quan, tổ chức hoặc hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác, trong trường hợp người sử 

dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của 

hộ gia đình, cá nhân, trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc cá nhân. 

Điều 6. Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc gồm có: 

1. Văn bản đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 

I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định 

thành lập cơ quan, tổ chức hoặc hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác, trong trường hợp người sử 

dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã. Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy 

tạm trú trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc cá nhân. 

3. Bản sao phiếu lý lịch tư pháp của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử 

dụng lao động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Thông tư này. 

4. Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi xâm hại trẻ em theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư này. 

5. Hợp đồng lao động hoặc dự thảo hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động với 

người chưa đủ 13 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó. Trong trường hợp dự 

thảo hợp đồng lao động thì phải có Phiếu đồng ý của người đại diện theo pháp luật của 

người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

6. Bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe của người chưa đủ 13 tuổi. Thời khóa biểu 

hoặc chương trình học tập của cơ sở giáo dục nơi người chưa đủ 13 tuổi đang học tập nếu 

đang đi học. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

1. Khi có nhu cầu sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, người sử dụng lao động gửi trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ đối với từng người chưa đủ 13 

tuổi làm việc quy định tại Điều 6 của Thông tư này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa 

đủ 13 tuổi làm việc khi có đủ các thành phần hồ sơ quy định tại Điều 6 của Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan 

tiến hành xác minh thông tin (nếu cần), thẩm định hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho người 

sử dụng lao động việc đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo Mẫu số 04 tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp không đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do, gửi người sử dụng lao động. 
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Chương III 

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC, NƠI LÀM VIỆC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI LAO 

ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 

Điều 8. Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm 

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục II - Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi 

đến chưa đủ 15 tuổi được làm. 

Điều 9. Danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, 

nhân cách của người chưa thành niên 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục III - Danh mục công việc gây tổn hại đến sự 

phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên theo quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Lao động. 

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục IV - Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự 

phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên theo quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 147 của Bộ luật Lao động. 

Điều 10. Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể 

được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục V - Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 

tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương về y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và các cơ quan, tổ chức liên 

quan thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Thông tư này. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng lao động chưa thành niên làm việc trên địa 

bàn. 

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, kiểm 

tra, thanh tra việc sử dụng lao động chưa thành niên. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý việc sử dụng lao động chưa thành niên. 

5. Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 

hình đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 05 tại Phụ lục 

I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 12. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Lập Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này và thường xuyên cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi. 

2. Tôn trọng, lấy ý kiến của người chưa thành niên về những vấn đề có liên quan đến quyền 

và lợi ích của họ. 

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn cho người chưa thành niên tại nơi làm 

việc. 
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4. Trong trường hợp sức khỏe người chưa thanh niên không còn phù hợp với công việc thì 

phải thông báo cho người chưa thành niên, đối với trường hợp người chưa đủ 15 tuổi thì 

đồng thời phải thông báo cho người đại diện theo pháp luật của người đó. 

5. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ trẻ em. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành: 

a) Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử 

dụng lao động là người chưa thành niên; 

b) Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 

15 tuổi làm việc./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội, 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: Văn thư, Cục TE, Cục ATLĐ (30 bản). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 

  

PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Mẫu số 01 Văn bản đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

Mẫu số 02 
Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi xâm hại trẻ em 
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Mẫu số 03 
Phiếu đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

Mẫu số 04 Văn bản đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

Mẫu số 05 Báo cáo tình hình đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

Mẫu số 06 Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên 

  

Mẫu số 01. Văn bản đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

(Tên doanh nghiệp/Cơ quan/tổ 

chức/hợp tác xã/hộ gia đình/cá nhân) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……………. ………….., ngày … tháng … năm …. 

  

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VIỆC SỬ DỤNG NGƯỜI CHƯA ĐỦ 13 TUỔI LÀM VIỆC 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……….  

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên; 

(Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã; hộ gia đình, cá nhân sử dụng lao động) 

……… đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……… về việc sử 

dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, với các nội dung sau: 

Phần I. Thông tin về doanh nghiệp/ hộ gia đình, cá nhân 

1. Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (ghi bằng chữ in 

hoa): …………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã/ Địa chỉ thường 

trú/tạm trú của hộ gia đình, cá nhân:…………………………………………... 

3. Điện thoại: ………………. Fax: ........................Email: ...................................... 

4. Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng lao động: 

Họ và tên:…………………………………………..…………………….………...  

Chức vụ/Chức danh: ................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................Giới tính: .............................................  

Quốc tịch:…………………. ..................................... .............................................. 

Số chứng minh thư nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/căn cước công dân (CCCD): ………..; cấp 

ngày:………. tại:................................ 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................ 
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Điện thoại: ……………………… Email: ............................................................. 

Phần II. Tóm tắt thông tin về người chưa đủ 13 tuổi làm việc và nội dung cơ bản của 

Hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi 

1. Người chưa đủ 13 tuổi 

Họ và tên: ……………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................... ......  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………  

Địa chỉ nơi cư trú:………………………………………………………………...  

Tình trạng đi học (nếu có): Là học sinh lớp…. Trường…………………………..  

Điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………  

Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu (nếu có): …….. Cấp ngày ………. tại ............. 

2. Người đại diện của người chưa đủ 13 tuổi 

Họ và tên:.......................... ............ ..................................... …………………….  

Mối quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi: ………………………………………….  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………  

Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………  

Điện thoại: …………………………Email (nếu có)……...………………………  

Số CMND/ Số hộ chiếu/CCCD: …………… Cấp ngày …………. tại…………... 

3. Nội dung cơ bản của Hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi (Ghi cụ thể: Công 

việc; nơi làm việc; thời hạn của Hợp đồng lao động; mức lương; thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho người chưa đủ 13 tuổi; chỗ ở cho người chưa đủ 13 

tuổi làm việc xa gia đình; việc đảm bảo điều kiện học tập): 

- ……….. 

- ……….. 

Phần III. Hồ sơ kèm theo 

1.................................................................................... ............................................ 

2............................................................................................................................ .... 

3................................................................................ ................................................ 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN/ TỔ 

CHỨC/HỢP TÁC XÃ/HỘ GIA ĐÌNH/CÁ 

NHÂN 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu 

có)) 
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Mẫu số 02. Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi xâm hại trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

CAM KẾT CHƯA TỪNG BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, XỬ PHẠT VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI XÂM HẠI TRẺ EM  

(Dành cho người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động) 

Tên tôi là:…………………………………………………………………..  

Giới tính: ...................................................................................................  

Quốc tịch …………………. Sinh ngày: ....................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD ………….. Cấp ngày …. tại ..........................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................  

Địa chỉ nơi cư trú:………………………………………………………….  

Điện thoại: ……………………… E-mail: .................................................  

Chức vụ/Chức danh: ..................................................................................... 

Tôi cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi xâm hại trẻ em./. 

  

  NGƯỜI CAM KẾT 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 03. Phiếu đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

PHIẾU ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI CHƯA 

ĐỦ 13 TUỔI LÀM VIỆC 

Họ và tên:....................................................................................................................  

Mối quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi: ...................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................  

Địa chỉ nơi cư trú: ......................................................................................................  

Điện thoại: ………………….Email (nếu có).............................................................  

Số CMND/ Số hộ chiếu/CCCD: ........………cấp ngày ......... tại ............................... 
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Đồng ý cho: ………………………………………………………………(ghi rõ họ và tên 

của người chưa đủ 13 tuổi làm việc) ký hợp đồng lao động với: 

Ông/bà ...............................................................................(ghi rõ họ và tên), chức vụ/chức 

danh:…………………………., đại diện cho:………………………….. 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ......................................................................................  

Với các nội dung dự thảo của hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi. 

- ……… 

- ……… 

- ……… 

  

  Người đại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

  

Mẫu số 04. Văn bản đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ….. 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……….  

V/v sử dụng người chưa đủ 13 

tuổi làm việc 

……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

Kính gửi:…………………(1) ……………….. ………………………………….. 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về lao động chưa thành niên; 

Xét đề nghị của……….. (1)……… tại văn bản ngày……., 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …… đồng ý việc sử dụng người chưa 

đủ 13 tuổi làm việc, với các nội dung sau: 

1. Người chưa đủ 13 tuổi 

Họ và tên: ……………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................  

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………….....  

Địa chỉ nơi cư trú:……………………………………………………………………….  

Tình trạng đi học (nếu có): Là học sinh lớp…. Trường….…………………………….  
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Điện thoại (nếu có): ……………………………………………………………………  

Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu (nếu có): ……….. Cấp ngày …………. tại .............. 

2. Người đại diện của người chưa đủ 13 tuổi 

Họ và tên: .................................. ............ ..................................... …………………….  

Mối quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi: ……………………………………………….  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….  

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………….  

Điện thoại: …………………………Email (nếu có)……...…………………………….  

Số CMND/ Số hộ chiếu/CCCD: …………… Cấp ngày …………. tại………….......... 

3. Thông tin về người sử dụng lao động 

a) Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (ghi bằng chữ in 

hoa): …………………………………………………………… 

b) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã/ Địa chỉ thường 

trú/tạm trú của hộ gia đình, cá nhân:…………………………………………... 

c) Điện thoại: ………………. Fax: ........................Email: ......................................  

d) Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng lao động: 

Họ và tên:…………………………………………..…………………….………...  

Chức vụ/Chức danh: ................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................Giới tính: .............................................  

Quốc tịch:…………………. ..................................... ..............................................  

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: ………..; cấp ngày:………. tại:................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................  

Điện thoại: ……………………… Email: ............................................................. 

4. Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi như sau (Ghi cụ thể: 

Công việc; nơi làm việc; thời hạn của Hợp đồng lao động; mức lương; thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho người chưa đủ 13 tuổi; chỗ ở cho người 

chưa đủ 13 tuổi làm việc xa gia đình; việc đảm bảo điều kiện học tập): 

- ……….. 

- ……….. 

  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

……………. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân 
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Mẫu số 05. Báo cáo tình hình đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ 

THÀNH PHỐ….. 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………… ........, ngày ..... tháng ..... năm ....... 

  

BÁO CÁO 

Tình hình đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 

(Thời gian: Từ ngày ……… tháng ……. năm …….. đến ngày ……… tháng ……. năm ……..) 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

STT 
Người sử dụng lao 

động 

Tổng số 

người chưa 

đủ 13 tuổi 

Loại hợp đồng lao động Ghi chú 

Nam Nữ 

Không xác 

định thời 

hạn 

Xác định thời hạn   

Dưới 01 

tháng 

Trên 01 

tháng 
 

1 Doanh nghiệp             

2 Cơ quan, tổ chức             

3 Hợp tác xã             

5 Hộ gia đình, cá nhân             

  

  GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

Mẫu số 06. Sổ theo dõi tình hình sử dụng lao động chưa thành niên 

Tên doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức/hợp tác xã/hộ gia đình/cá nhân sử dụng lao động 

Địa chỉ:........................ 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 

Trang 1, ….., n 
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STT 

Người chưa thành niên 
Người đại diện theo pháp 

luật 

Họ 

và 

tên 

Giới 

tính 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Quốc 

tịch 

Địa 

chỉ 

thường 

trú/tạm 

trú 

Số thẻ 

căn cước 

công 

dân hoặc 

CMTND 

hoặc số 

định 

danh cá 

nhân 

hoặc số 

hộ chiếu 

(nếu có) 

Tình 

trạng 

đi 

học1 

Hình 

thức 

Hợp 

đồng 

lao 

động2 

Công 

việc 

đang 

làm 

Kết 

quả 

kiểm 

tra 

sức 

khỏe 

định 

kỳ3 

Họ 

và 

tên 

Quốc 

tịch 

Địa 

chỉ 

thường 

trú 

hoặc 

tạm 

trú 

Nghề 

nghiệp 

Số 

điện 

thoại 

(nếu 

có) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1                               

2                               

…                               

Ghi chú : 

(1) Nếu đang đi học: ghi là học lớp mấy; nếu không còn đi học ghi: Thôi học (trình độ văn 

hóa cao nhất), ví dụ: Thôi học (Lớp 3). 

(2) Ghi theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động. 

(3) Về kết quả khám sức khỏe định kỳ: Ghi kết quả phân loại sức khỏe; tóm tắt tình trạng 

bệnh tật (nếu có). 

  

PHỤ LỤC II 

DANH MỤC CÔNG VIỆC NHẸ NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 15 TUỔI 

ĐƯỢC LÀM 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

1. Biểu diễn nghệ thuật. 

2. Vận động viên thể thao. 

3. Lập trình phần mềm. 

4. Các nghề truyền thống: chấm men gốm; cưa vỏ trai; làm giấy dó; làm nón lá; chấm nón; 

dệt chiếu; làm trống; dệt thổ cẩm; thêu thổ cẩm; làm bún gạo; làm miến; làm giá đỗ; làm 

bánh đa; dệt tơ tằm; se sợi hoa sen; vẽ tranh sơn mài, se nhang, làm vàng mã (trừ các công 

đoạn có sử dụng hóa chất độc hại như sơn ta, hóa chất tẩy rửa, hóa chất dùng để ướp màu, 

hóa chất tạo mùi, tạo tàn nhang cong…). 
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5. Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren; mộc mỹ nghệ; làm lược sừng; làm tranh dân gian 

(tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống…); nặn tò he; làm tranh khắc gỗ, biểu tranh lụa; nhặt vỏ 

sò, điệp để gắn trên tranh mỹ nghệ; mài đánh bóng tranh mỹ nghệ; xâu chuỗi tràng hạt kết 

cườm, đánh bóng trang sức mỹ nghệ; làm rối búp bê; làm thiếp mừng các sản phẩm từ giấy 

nghệ thuật trang trí trên thiếp mừng; làm khung tranh mô hình giấy, hộp giấy, túi giấy. 

6. Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, 

nứa, dừa, chuối, bèo lục bình, đay, cói, quế, guột, đót, lá nón. 

7. Gói nem, gói kẹo, gói bánh(trừ việc vận hành hoặc sử dụng các máy, thiết bị, dụng cụ 

đóng gói). 

8. Nuôi tằm. 

9. Làm cỏ vườn rau sạch; thu hoạch rau, củ, quả sạch theo mùa. 

10. Chăn thả gia súc tại nông trại. 

11. Phụ gỡ lưới cá, đan lưới cá, phơi khô thủy sản. 

12. Cắt chỉ, đơm nút, thùa khuyết, đóng gói vào hộp các sản phẩm dệt thủ công. 

  

PHỤ LỤC III 

DANH MỤC CÔNG VIỆC GÂY TỔN HẠI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TRÍ LỰC, 

NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM H 

KHOẢN 1 ĐIỀU 147 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

1. Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thiếc, thuỷ ngân, kẽm, bạc). 

2. Đốt và ra lò luyện cốc. 

3. Đốt lò đầu máy hơi nước. 

4. Vận hành nồi hơi đốt nhiên liệu (than đá, bã mía, củi, mùn cưa, trấu) và nồi hơi sử dụng 

nhiên liệu lỏng và có khí áp suất làm việc từ 4,0 bar trở lên, công suất trên 0,5 T/h). 

5. Vận hành hệ thống điều chế và nạp axetylen, oxy, hydro, clo và các khí hoá lỏng, các 

trạm khí nén có áp suất 8,0 bar. 

6. Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh). 

7. Lắp đặt khuôn máy rèn, dập, ép, cắt kim loại (không phân biệt máy hơi nước, khí nén, 

điện hoặc cơ). 

8. Thu gom bã thải sản xuất cồn công nghiệp. 

9. Vận hành máy hồ vải sợi. 

10. Nhuộm, hấp, vải sợi. 

11. Chủ nhiệm kho, thủ kho, phụ kho kho hóa chất, thuốc nhuộm. 

12. Khai thác đá, đập đá thủ công, cậy bẩy đá trên núi. 

13. Trực tiếp đưa vật liệu vào máy nghiền đá và làm việc với máy nghiền đá. 

14. Tuyển quặng chì. 
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15. Sử dụng các loại máy cầm tay chạy bằng hơi ép có sức ép từ 4 atmotphe trở lên (như 

máy khoan, máy búa và các máy tương tự gây những chấn động không bình thường cho 

thân thể người). 

16. Đãi, tuyển vàng, quặng, đá đỏ. 

17. Trực tiếp đào gốc cây có đường kính lớn hơn 40cm bằng phương pháp thủ công. 

18. Cưa xẻ gỗ 2 người kéo bằng phương pháp thủ công. 

19. Đốn hạ những cây có đường kính từ 35cm trở lên, cưa cắt cành, tỉa cành trên cao bằng 

phương pháp thủ công. 

20. Vận xuất gỗ lớn, xeo bắn, bốc xếp gỗ có đường kính từ 35cm trở lên bằng thủ công, 

bằng máng gỗ, bằng cầu trượt gỗ. 

21. Mò vớt gỗ chìm, cánh kéo gỗ trong âu, triền đưa gỗ lên bờ. 

22. Xuôi bè mảng trên sông có nhiều ghềnh thác. 

23. Lái máy kéo nông nghiệp. 

24. Các công việc khai thác phân dơi; khai thác tổ yến tự nhiên ngoài đảo. 

25. Xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa và máy cưa vòng. 

26. Vận hành các máy bào trong nghề gỗ (trừ máy cầm tay). 

27. Trực tiếp nuôi, huấn luyện thú dữ hoặc động vật có nọc độc. 

28. Sơ chế tre, nứa, mây và cói, nếu có sử dụng hóa chất độc hại. 

29. Đốt lò nung gạch chịu lửa, lò vôi, tôi vôi bằng phương pháp thủ công. 

30. Công việc phải làm một mình trên đường sắt, hoặc ở nơi tầm nhìn của người công nhân 

không vượt quá 400m. 

31. Công việc di chuyển, nối hoặc tách toa xe trong xưởng máy, trên đường sắt. 

32. Điều khiển các phương tiện giao thông vận tải có động cơ có dung tích xi lanh từ 50 cm3 

trở lên. 

33. Móc buộc tải trọng cho cầu trục, cần trục, cổng trục, palăng điện. 

34. Khảo sát đường sông. 

35. Các công việc trên tàu đi biển, trừ trường hợp đủ 16 tuổi trở lên. 

36. Lắp đặt giàn khoan. 

37. Làm việc ở giàn khoan trên biển. 

38. Công việc gác tàu, trông tàu trong âu, triền đà. 

39. Khoan thăm dò giếng dầu và khí. 

40. Khoan thăm dò, khoan nổ mìn, bắn mìn. 

41. Cán ép tấm da lớn, cứng. 

42. Tráng paraphin trong bể rượu. 

43. Lưu hoá, hình thành, bốc dỡ sản phẩm cao su cỡ lớn như: thùng, két nhiên liệu, lốp ô tô. 
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44. Công việc tiếp xúc với xăng, dầu trong hang, hầm: giao nhận, bảo quản, vận hành máy 

bơm và đo xăng, dầu. 

45. Đốt lò sinh khí nấu thuỷ tinh, thổi thuỷ tinh bằng miệng. 

46. Châm lửa cho máy đốt dầu tiêu thụ từ 400 l/h. 

47. Các công việc đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy phải mang vác, gá đặt vật gia 

công có trọng lượng từ 20kg trở lên. 

48. Vận hành lò đốt rác và xử lý nước thải. 

49. Nấu, tẩy rửa bột giấy bằng clo. 

50. Lắp đặt sửa chữa đường dây điện trong cống ngầm hoặc trên cột ngoài trời, đường dây 

điện cao thế, lắp dựng cột điện cao thế. 

51. Lắp đặt, sửa chữa cáp ngầm, cáp treo của đường dây điện thông tin. 

52. Vận hành, trực các trạm điện hạ áp, trung áp và cao áp. 

53. Kiểm tra, sửa chữa và xử lý các mạch điện có điện thế 700 V trong trường hợp dòng 

điện một chiều; trên 220V trong trường hợp dòng điện xoay chiều và các vật duy trì mạch 

điện đó. 

54. Công việc ở đài phát thanh, phát sóng tần số rađiô như đài phát thanh, phát hình và trạm 

rađa, trạm vệ tinh viễn thông... bị ảnh hưởng bởi điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho 

phép. 

55. Sửa chữa lò, thùng, tháp kín, đường ống trong sản xuất hóa chất. 

56. Các công việc tiếp xúc dung môi hữu cơ như: ngâm tẩm tà vẹt, trải nhũ tương giấy ảnh, 

in hoa trên màng mỏng, in nhãn trên giấy láng mỏng, cán ép nhựa phenon, vận hành nồi đa 

tụ keo phenon. 

57. Trực tiếp tiếp xúc với hoá chất gây biến đổi gien: 

57.1. Hóa chất: 5 Flioro- uracil; 

57.2. Hóa chất: Benzen. 

58. Trực tiếp tiếp xúc với các hoá chất, hợp chất gây tác hại sinh sản lâu dài (như gây thiểu 

năng tinh hoàn, thiểu năng buồng trứng): 

58.1. Estrogen; 

58.2. Axít cis-retinoic; 

58.3. Cacbaryl; 

58.4. Dibromuaclo propan(DBCP); 

58.5. Toluendiamin và dinitrotoluen; 

58.6. Polyclorin biphenyl (PCBs); 

58.7. Polybromua biphenyl (PBBs). 

59. Trực tiếp tiếp xúc (bao gồm các khâu: sản xuất, đóng gói, pha chế, phun thuốc, khử 

trùng kho) với các hoá chất trừ sâu, trừ cỏ, diệt mối mọt, diệt chuột, trừ muỗi có chứa Clo 

hữu cơ và một số hoá chất có khả năng gây ung thư sau đây: 

59.1. Hóa chất: 1,4 butanediol, dimetansunfonat; 
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59.2. Hóa chất: 4 aminnobiphenyl; 

59.3.Amiăng loại amosit, amiăng loại crysotil, amiăng loại crosidolit; 

59.4. Asen (hay thạch tín), canxi asenat; 

59.5. Dioxin; 

59.6. Diclorometyl-ete; 

59.7. Các loại muối cromat không tan; 

59.8. Nhựa than đá, phần bay hơi nhựa than đá; 

59.9. Xyclophotphamit; 

59.10. Dietylstilboestol; 

59.11. Hóa chất: 2, Naphtylamin; 

59.12. Hóa chất: N, N - di (Cloroetyl). 2. Naphtylamin; 

59.13. Thori dioxyt; 

59.14. Theosufan; 

59.15. Vinyl clorua, vinyl clorid; 

59.16. Hóa chất: 4- amino, 10- metyl flolic axít; 

59.17. Thuỷ ngân, hợp chất metyl thủy ngân, metyl thủy ngân clorua; 

59.18. Nitơ pentoxyt; 

59.19. Hóa chất: 2,3,7,8 tetracloro dibenzen furan; 

59.20. Hóa chất: 2- alphaphenyl-beta axetyletyl; 

59.21. Axety salixylic axít; 

59.22. Asparagin; 

59.23. Benomyl; 

59.24. Boric axít; 

59.25. Cafein; 

59.26. Dimetyl sunfoxid; 

59.27. Direct blue-1; 

59.28. Focmamid; 

59.29. Hydrocortison, Hydrocortission axetat; 

59.30. Iod (kim loại); 

59.31. Chì, chì axetat, chì nitrat (tiếp xúc với xăng sơn, mực in có chứa chì, sản xuất ắc quy, 

hàn chì); 

59.32. Mercapto, purin; 

59.33. Kali bromua, kali iodua; 

59.34. Propyl- thio- uracil; 
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59.35. Ribavirin; 

59.36. Natri asenat, natri asenit, natri iodua, natri salixylat; 

59.37. Tetrametyl thiuram disunfua; 

59.38. Trameinnolon axetonid; 

59.39. Triton WR-1339; 

59.40. Trypan blue; 

59.41. Valproic axít; 

59.42. Vincristin sunfat; 

59.43. Khí dụng Vinazol. 

60. Tiếp xúc thường xuyên với các hoá chất sau đây 

60.1. Oxyt cacbon (CO): trong vận hành lò tạo khí than, thải xỉ; 

60.2. Các loại thuốc nhuộm có gốc anilin, xylizin, toluzin, auramin; 

60.3. Các hợp chất có gốc xianua (-CN-); 

60.4. Phốt pho và các hợp chất P2O5, P2S5, PCl3, H3P; 

60.5. Trinitro toluen (TNT); 

60.6. Mangan dioxyt (MnO2); 

60.7. Photgein (COCl2); 

60.8. Disunfua cacbon(CS2); 

60.9. Oxit nitơ và axít nitric; 

60.10. Anhydrit sunfuaric và axít sunfuaric; 

60.11. Đất đèn (CaC2) như vận hành lò đất đèn dạng hở, thải xỉ. 

61. Làm việc trong thùng chìm. 

62. Nạo vét cống ngầm, công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước bẩn hôi thối. 

63. Sản xuất photpho vàng. 

64. Mổ tử thi, liệm mai táng người chết, bốc mồ mả, các công việc trong nhà xác. 

65. Nhặt hoặc phân loại rác thải, chất thải, các chất thải hoặc phế liệu. 

66. Công việc tiếp xúc với hơi thuốc gây mê hàng ngày, làm việc ở khoa hồi sức cấp cứu, 

khoa chống nhiễm khuẩn, kiểm soát nhiễm khuẩn ở khoa lây của các cơ sở y tế, các trung 

tâm truyền máu, các cơ sở sản xuất vắc xin phòng bệnh, tham gia dập tắt các ổ dịch, làm 

việc ở khu điều trị bằng sóng ngắn, siêu âm. 

67. Lắp dựng, tháo dỡ hoặc thay đổi giàn giáo. 

68. Công việc phải mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng lao động chưa thành 

niên: 

Tuổi của lao động chưa thành niên 
Công việc không thường 

xuyên (kg) 

Công việc thường xuyên 

(kg) 
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Nam Nữ Nam Nữ 

Từ 15 tuổi (180 tháng) đến dưới 

16 tuổi (192 tháng) 
≥ 15 ≥ 12 ≥ 10 ≥ 8 

Từ 16 tuổi (192 tháng) đến dưới 

18 tuổi (216 tháng) 
≥ 30 ≥ 25 ≥ 20 ≥15 

69. Phân loại, tái chế các sản phẩm có chứa than chì. 

  

PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC NƠI LÀM VIỆC GÂY TỔN HẠI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TRÍ 

LỰC, NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 

Đ KHOẢN 2 ĐIỀU 147 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

1. Tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có trong môi trường lao động nằm ngoài 

giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động, bao 

gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi 

amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ; bức xạ bởi tia X, các chất độc hại và 

các tia có hại khác. 

2. Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh. 

3. Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc 

có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom. 

4. Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc trên 

300. 

5. Các công việc ở trong hố sâu hơn 5m. 

6. Làm việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần. 

  

PHỤ LỤC V 

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NGƯỜI TỪ ĐỦ 15 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI 

CÓ THỂ ĐƯỢC LÀM THÊM GIỜ, LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

I. Nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ 

1. Biểu diễn nghệ thuật. 

2. Vận động viên thể thao. 

3. Viết văn, viết báo. 

4. Lập trình phần mềm. 
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5. Các nghề truyền thống: chấm men gốm; làm giấy dó; làm nón lá; se nhang; chấm nón; dệt 

chiếu; làm trống; dệt thổ cẩm; thêu thổ cẩm; làm bún gạo; làm miến; làm giá đỗ; làm bánh 

đa; dệt tơ tằm; se sợi hoa sen. 

6. Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren; mộc mỹ nghệ; làm lược sừng; làm tranh dân gian 

(tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống…); nặn tò he; làm tranh khắc gỗ, biểu tranh lụa; nhặt vỏ 

sò, điệp... để gắn trên tranh mỹ nghệ; xâu chuỗi tràng hạt kết cườm; làm rối búp bê; làm 

thiếp mừng các sản phẩm từ giấy nghệ thuật trang trí trên thiếp mừng; làm khung tranh mô 

hình giấy, hộp giấy, túi giấy. 

7. Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, 

nứa, dừa, chuối, bèo lục bình, đay, cói, quế, guột, đót, lá nón. 

8. Gói nem, gói kẹo, gói bánh (trừ trường hợp vận hành hoặc sử dụng các máy, thiết bị, 

dụng cụ đóng gói). 

9. Cắt chỉ, đơm nút, thùa khuyết, đóng gói vào hộp các sản phẩm dệt thủ công. 

10. Đưa tin, thư bưu phẩm, bưu kiện; đóng gói bưu phẩm. 

11. Bán hàng tận nhà; bán hàng qua điện thoại; bán hàng trực tuyến. 

12. Đánh giày; chế biến, bán hàng thực phẩm trên hè phố. 

13. Gia sư; quét dọn, giúp việc trong các gia đình; phụ giúp vệ sinh nhà cửa. 

14. Bảo vệ, trông xe các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng. 

15. Thu tiền từ máy bán hàng tự động, ghi số từ các đồng hồ; thu ngân, bán hàng trong siêu 

thị. 

16. Công việc trong nhà hàng, quán ăn, quán cà phê: lễ tân, pha chế đồ uống, phụ bàn, phụ 

bếp, đầu bếp, tạp vụ. 

17. Công việc văn phòng: photo, đánh máy, trực điện thoại. 

18. Dịch vụ bán hàng: quần áo, giày dép, sách báo, tạp hóa. 

19. Sơ chế nông sản: phân loại, gọt vỏ, bóc vỏ, tách nhân, đóng gói. 

20. Làm cỏ vườn rau sạch; thu hoạch rau, củ, quả sạch theo mùa. 

21. Nuôi gia súc, gia cầm, nuôi giun, dế, côn trùng không độc hại, nguy hiểm. 

II. Nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm ban đêm 

1. Biểu diễn nghệ thuật. 

2. Vận động viên thể thao./. 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

  

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT 

LAO ĐỘNG VỀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỘI ĐỒNG THƯƠNG 

LƯỢNG TẬP THỂ VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG 

SINH SẢN, NUÔI CON 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục trưởng Cục An 

toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, 

Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh 

sản, nuôi con. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản sau đây của Bộ 

luật Lao động: 

1. Nội dung của hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21. 

2. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể theo khoản 4 Điều 

73. 

3. Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con theo 

khoản 1 Điều 142. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động, người sử dụng lao động theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Bộ 

luật Lao động. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quy định tại 

Thông tư này. 

Chương II 

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Điều 3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động 
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Nội dung chủ yếu phải có của hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao 

động được quy định như sau: 

1. Thông tin về tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao 

kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động được quy định như sau: 

a) Tên của người sử dụng lao động: đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì lấy theo tên của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 

quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; đối với tổ hợp tác thì lấy theo tên tổ hợp tác ghi trong 

hợp đồng hợp tác; đối với hộ gia đình, cá nhân thì lấy theo họ tên của người đại diện hộ gia 

đình, cá nhân ghi trong Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được 

cấp; 

b) Địa chỉ của người sử dụng lao động: đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã thì lấy theo địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; đối với tổ hợp tác thì 

lấy theo địa chỉ trong hợp đồng hợp tác; đối với hộ gia đình, cá nhân thì lấy theo địa chỉ nơi 

cư trú của hộ gia đình, cá nhân đó; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

c) Họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao 

động: ghi theo họ tên, chức danh của người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động theo 

quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động. 

2. Thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân 

hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía 

người lao động và một số thông tin khác, gồm: 

a) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử (nếu có), số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu do cơ quan 

có thẩm quyền cấp của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động theo quy 

định tại khoản 4 Điều 18 của Bộ luật Lao động; 

b) Số giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người lao động là người nước ngoài; 

c) Họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người đại diện theo pháp luật của người 

chưa đủ 15 tuổi. 

3. Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau: 

a) Công việc: những công việc mà người lao động phải thực hiện; 

b) Địa điểm làm việc của người lao động: địa điểm, phạm vi người lao động làm công việc 

theo thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc có tính chất thường xuyên ở nhiều địa 

điểm khác nhau thì ghi đầy đủ các địa điểm đó. 

4. Thời hạn của hợp đồng lao động: thời gian thực hiện hợp đồng lao động (số tháng hoặc số 

ngày), thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thực hiện hợp đồng lao động (đối với hợp 

đồng lao động xác định thời hạn); thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động (đối với 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn). 
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5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp 

lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau: 

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công 

việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng 

theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo 

sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản 

phẩm hoặc lương khoán; 

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau: 

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp 

công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp 

đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ; 

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của 

người lao động. 

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau: 

c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương; 

c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ 

trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. 

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao 

động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, 

tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người 

lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động 

gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ 

cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động. 

d) Hình thức trả lương do hai bên xác định theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động; 

đ) Kỳ hạn trả lương do hai bên xác định theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động. 

6. Chế độ nâng bậc, nâng lương: theo thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức 

lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định 

của người sử dụng lao động. 

7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: theo thỏa thuận của hai bên hoặc thỏa thuận thực 

hiện theo nội quy lao động, quy định của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể 

và quy định của pháp luật. 

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: những loại phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động theo thỏa thuận của hai bên hoặc theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo 

quy định của người sử dụng lao động và quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động. 

9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: theo quy định của pháp luật về 

lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề: quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 

người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm thời gian, kinh phí đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. 
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Điều 4. Bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ 

1. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công 

nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận với người 

lao động về nội dung bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ trong hợp đồng lao động 

hoặc bằng văn bản khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thỏa thuận về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ có thể gồm những nội dung 

chủ yếu sau: 

a) Danh mục bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; 

b) Phạm vi sử dụng bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; 

c) Thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; 

d) Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; 

đ) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong thời hạn 

bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; 

e) Xử lý vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ. 

3. Khi phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công 

nghệ thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa 

thuận của hai bên. Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm trong thời hạn thực hiện hợp 

đồng lao động thì xử lý theo trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại 

khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động; 

b) Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm sau khi chấm dứt hợp đồng lao 

động thì xử lý theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan. 

4. Đối với bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 5. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 

1. Hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động theo 

khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động và Điều 3 Thông tư này. Đối với những công việc có 

tính chất giản đơn, thực hiện trong thời gian ngắn hạn hoặc theo mùa vụ thì hai bên có thể 

giảm nội dung thỏa thuận về nâng bậc quy định tại điểm e khoản 1 Điều 21 và đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề quy định tại điểm k khoản 1 Điều 21 của Bộ luật 

Lao động. 

2. Đối với những công việc và địa điểm làm việc chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, hỏa 

hoạn, thời tiết thì hai bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng lao động những nội dung về cơ 

chế giải quyết việc thực hiện hợp đồng lao động phù hợp với điều kiện thực tế và quy định 

của pháp luật. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 

Điều 6. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể 
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1. Khi có nhu cầu thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia thông qua Hội đồng 

thương lượng tập thể, trên cơ sở đồng thuận, người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở của các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể nhiều doanh 

nghiệp (sau đây gọi là các bên) cử một người đại diện gửi văn bản đề nghị thành lập Hội 

đồng thương lượng tập thể đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đặt trụ sở chính của các doanh nghiệp hoặc nơi 

được các bên lựa chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 73 của Bộ luật Lao động. 

2. Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể phải có các thông tin chủ yếu 

sau: 

a) Danh sách dự kiến các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp, 

trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp; trụ sở chính; họ tên của người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; họ tên người đại diện của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; 

b) Họ tên, chức vụ hoặc chức danh của người được các bên đồng thuận cử làm Chủ tịch Hội 

đồng thương lượng tập thể, kèm theo văn bản đồng ý của người được đề nghị làm Chủ tịch 

Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp trong văn bản không đề nghị người làm Chủ 

tịch Hội đồng thương lượng tập thể thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

c) Danh sách các thành viên đại diện của mỗi bên tham gia thương lượng trong Hội đồng 

thương lượng tập thể; 

d) Dự kiến nội dung đã được các bên thống nhất về nội dung thương lượng, thời gian hoạt 

động của Hội đồng thương lượng tập thể, kế hoạch thương lượng tập thể, hoạt động hỗ trợ 

của Hội đồng thương lượng tập thể (nếu có). 

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của đại diện các 

bên thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

ban hành quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp không quyết 

định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao 

động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh, các doanh nghiệp đề nghị 

thành lập Hội đồng thương lượng tập thể và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan để tham 

mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phương án thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. 

Nội dung phương án bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Cơ cấu thành phần của Hội đồng thương lượng tập thể, gồm: 

a1) Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể; 

a2) Đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

a3) Đại diện thương lượng tập thể của các bên; 

a4) Các bộ phận khác (nếu có). 

b) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thương lượng tập thể, Chủ tịch Hội đồng thương 

lượng tập thể và các bộ phận khác (nếu có). 

c) Thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.  

d) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.  

đ) Kinh phí hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. 

e) Dự thảo quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. 
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Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị không thành lập Hội đồng 

thương lượng tập thể thì nêu rõ lý do. 

5. Trong quá trình hoạt động, khi cần thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại 

diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội 

đồng thương lượng tập thể để phù hợp với tình hình thực tế thì Chủ tịch Hội đồng thương 

lượng tập thể đương nhiệm đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Hội đồng 

thương lượng tập thể đương nhiệm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung 

quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung thì 

phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Điều 7. Chức năng của Hội đồng thương lượng tập thể 

Hội đồng thương lượng tập thể có chức năng tổ chức cho đại diện của các bên tiến hành 

thương lượng tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Điều 8. Nhiệm vụ của Hội đồng thương lượng tập thể 

1. Lập kế hoạch để tiến hành thương lượng tập thể trên cơ sở đề xuất của các bên và theo 

quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. 

2. Tổ chức, điều phối các phiên họp để đại diện các bên thương lượng. 

3. Hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan để đại diện các bên thương lượng. 

4. Hỗ trợ để các bên tiến hành lấy ý kiến về nội dung dự thảo thỏa ước lao động tập thể 

nhiều doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 76 của Bộ luật Lao động. 

5. Tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 

Điều 76 của Bộ luật Lao động. 

6. Giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp theo quyết định 

thành lập Hội đồng thương lượng tập thể, bảo đảm phù hợp với thời gian hoạt động của Hội 

đồng. 

7. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể với Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, đồng thời gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các bên và nhiệm vụ theo quyết định 

thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. 

Điều 9. Hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể 

1. Hội đồng thương lượng tập thể làm việc thông qua các phiên họp. 

2. Đại diện thương lượng của bên người sử dụng lao động và bên tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở có trách nhiệm tiến hành thương lượng theo khoản 1 và khoản 2 Điều 72 của 

Bộ luật Lao động và quyết định kết quả thương lượng thông qua phiên họp của Hội đồng. 

3. Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể có trách nhiệm: 

a) Tổ chức, điều phối các phiên họp của Hội đồng để đại diện các bên thương lượng theo 

quy định; 

b) Xem xét, quyết định bổ sung, thay thế người đại diện tham gia thương lượng của mỗi 

bên; chấp nhận đề nghị tham gia Hội đồng thương lượng tập thể của các doanh nghiệp khác 

sau khi được sự đồng thuận của đại diện các bên trong Hội đồng thương lượng tập thể; 
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c) Quyết định thành lập bộ phận giúp việc Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng để hỗ trợ hoạt động 

thương lượng tập thể của các bên. 

4. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết 

để các bên tiến hành thương lượng. 

5. Hội đồng thương lượng tập thể tự giải thể khi hết thời gian hoạt động theo quyết định 

thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì Chủ 

tịch Hội đồng thương lượng tập thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể do người sử dụng lao động và tổ 

chức đại diện người lao động tại cơ sở ở các doanh nghiệp tham gia thương lượng thỏa 

thuận đóng góp và huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH 

SẢN VÀ NUÔI CON 

Điều 10. Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi 

con 

Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con được ban 

hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, bao gồm: 

1. Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động 

nữ; 

2. Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam. 

Điều 11. Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực 

hiện danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

a) Thực hiện công bố công khai để người lao động biết về những nghề, công việc có ảnh 

hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là 

nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con); 

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống các yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản 

và nuôi con để người lao động lựa chọn, quyết định làm việc; thực hiện khám sức khỏe 

trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều 

kiện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, khi sử dụng người lao động làm 

nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con. 

2. Người lao động có trách nhiệm: 

a) Tìm hiểu kỹ về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để 

xem xét, quyết định việc giao kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hợp đồng lao động theo quy 

định; 

b) Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động khi làm nghề, công việc có 

ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con theo hợp đồng lao động. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành: 

a) Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ 

luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật 

Lao động; 

b) Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động 

nữ. 

3. Tiền lương làm căn cứ tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình 

quân theo hợp đồng lao động, bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung 

khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư này của 

06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, mất việc làm. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 

phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội, 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: Văn thư, Cục QHLĐTL, Cục ATLĐ (30 bản). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung 

  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH 

SẢN VÀ NUÔI CON  

(Kem theo Thông tư tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Phần I 

Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động 

nữ 

Mục 1 
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Các nghề, công việc được áp dụng chung cho tất cả lao động nữ 

Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 142 của Bộ luật lao động như sau: 

1. Trực tiếp nấu chảy và rót kim loại nóng chảy ở các lò: 

1.1. Lò điện hồ quang từ 0,5 tấn trở lên; 

1.2. Lò quay bilo (luyện gang); 

1.3. Lò bằng (luyện thép); 

1.4. Lò cao. 

2. Cán kim loại nóng (trừ kim loại màu). 

3. Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc). 

4. Đốt lò luyện cốc. 

5. Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 10m so với mặt sàn công tác. 

6. Khoan thăm dò, khoan nổ mìn bắn mìn. 

7. Cậy bẩy đá trên núi. 

8. Lắp đặt giàn khoan trên biển. 

9. Khoan thăm dò giếng dầu và khí. 

10. Làm việc theo ca thường xuyên ở giàn khoan trên biển (trừ dịch vụ y tế - xã hội, dịch vụ 

ăn ở). 

11. Bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện trong cống ngầm hoặc trên cột ngoài trời, đường 

dây điện cao thế, lắp dựng cột điện cao thế. 

12. Bảo dưỡng, lắp dựng, sửa chữa cột cao qua sông, cột ăngten. 

13. Làm việc trong thùng chìm. 

14. Trực tiếp căn chỉnh trong thi công tấm lớn hoặc cấu kiện lớn bằng phương pháp thủ 

công. 

15. Trực tiếp đào giếng, thi công hoàn thiện giếng bằng phương pháp thủ công. 

16. Trực tiếp đào gốc cây lớn, chặt hạ cây lớn, vận xuất, xeo bắn, bốc xếp gỗ lớn, cưa xẻ thủ 

công cây gỗ lớn có đường kính lớn hơn 40 cm bằng phương pháp thủ công; cưa cắt cành, tỉa 

cành ở độ cao trên 5m bằng phương pháp thủ công. 

17. Sử dụng các loại máy cầm tay chạy bằng hơi ép có sức ép từ 4 át-mốt- phe trở lên (như 

máy khoan, máy búa). 

18. Lái máy thi công hạng nặng có công suất lớn hơn 36 mã lực như: máy xúc, máy gạt ủi, 

xe bánh xích (trừ các máy có hỗ trợ thủy lực). 

19. Các công việc sơn, sửa, xây, trát, vệ sinh, trang trí trên mặt ngoài các công trình cao 

tầng (từ tầng 3 trở lên hoặc ở độ cao trên 12m so với sàn công tác) không có máy, cẩu nâng 

hoặc giàn giáo kiên cố. 

20. Mò vớt gỗ chìm, cánh kéo gỗ trong âu, triền đưa gỗ lên bờ. 

21. Xuôi bè mảng trên sông có nhiều ghềnh thác. 
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22. Khai thác tổ yến (trừ trường hợp khai thác tổ yến trong các nhà nuôi yến); khai thác 

phân dơi. 

23. Các công việc trên tàu đi biển (trừ công việc phục vụ nhà hàng, buồng, bàn, lễ tân trên 

các tàu du lịch). 

24. Công việc gác tàu, trông tàu trong âu, triền đà. 

25. Vận hành nồi hơi (trừ việc vận hành tự động, vận hành nồi hơi sử dụng năng lượng là 

dầu và điện). 

26. Lái xe lửa (trừ xe lửa có chế độ vận hành tự động hóa cao, các tàu chạy trong nội đô, 

tuyến du lịch). 

27. Các công việc đóng vỏ tàu (tàu gỗ, tàu sắt), phải mang vác, gá đặt vật gia công nặng 30 

kg trở lên. 

28. Khảo sát đường sông ở những vùng có thác ghềnh cao, núi sâu nguy hiểm. 

29. Vận hành tàu hút bùn; lái cẩu nổi. 

30. Lái ôtô có trọng tải trên 2,5 tấn (trừ các ô tô trọng tải dưới 10 tấn có hệ thống trợ lực). 

31. Các công việc phải mang vác trên 50kg. 

32. Vận hành máy hồ, máy nhuộm các loại, máy văng sấy, máy kiểm bóng, máy phòng co 

(trừ các máy có chế độ vận hành tự động hóa). 

33. Cán ép tấm da lớn, cứng (trừ các máy có chế độ vận hành tự động hóa). 

34. Lái máy kéo nông nghiệp có công suất từ 50 mã lực trở lên. 

35. Mổ tử thi, liệm, mai táng người chết (trừ điện táng), bốc mồ mả. 

36. Đổ bê tông dưới nước; thợ lặn. 

37. Nạo vét cống ngầm (trừ nạo vét tự động, bằng máy); Công việc phải ngâm mình thường 

xuyên dưới nước bẩn (từ 04 giờ trong một ngày trở lên, trên 3 ngày trong 1 tuần). 

38. Đào lò; đào lò giếng; các công việc trong hầm mỏ (trừ dịch vụ y tế - xã hội và các công 

việc đột xuất theo yêu cầu quản lý điều hành, nhưng phải tuân thủ theo đúng các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia hiện hành về an toàn và các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đối với lao 

động làm việc trong hầm mỏ). 

39. Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân. 

40. Sử dụng chất phóng xạ. 

41. Sản xuất, chế biến chất phóng xạ. 

42. Lưu giữ chất phóng xạ và xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử 

dụng. 

43. Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ. 

44. Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân. 

45. Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ. 

46. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có khả năng tiếp xúc trực 

tiếp với bức xạ ion hóa. 
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47. Tiếp xúc trực tiếp với sơn trong quá trình sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ sơn mài, 

tranh sơn mài. 

48. Sản xuất, chế tác, tiếp xúc trực tiếp kim loại trong quá trình làm tranh đồ họa liên quan 

đến khắc kim loại. 

49. Xiếc (mạo hiểm, uốn dẻo, xiếc thú, đế trụ). 

50. Múa rối nước. 

51. Múa ba lê (ballet). 

52. Trực tiếp kiểm kê, bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu, sách, báo, phim, ảnh trong kho lưu 

trữ, phòng kỹ thuật bảo quản của thư viện. 

53. Trực tiếp làm công việc phục vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài liệu. 

54. Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật, tu sửa, phục chế hiện vật bảo tàng. 

55. Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 500kVA. 

Mục 2 

Các nghề, công việc được áp dụng đối với lao động nữ trong thời gian có thai hoặc 

nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

Ngoài 55 công việc quy định tại Mục 1 Phần I này, các công việc sau sẽ ảnh hưởng xấu tới 

chức năng sinh đẻ và nuôi con đối với lao động nữ trong thời gian họ có thai hoặc nuôi con 

dưới 12 tháng tuổi: 

1. Các công việc ở môi trường lao động bị ô nhiễm bởi điện từ trường nằm ngoài giới hạn 

cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động (như công việc ở 

các đài phát sóng tần số ra-đi-ô (radio), đài phát thanh, phát hình và trạm ra-đa (radar), trạm 

vệ tinh viễn thông). 

2. Tiếp xúc trực tiếp (bao gồm cả sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng) với các hóa chất 

trừ sâu, trừ cỏ, diệt mối mọt, diệt chuột, trừ muỗi, diệt côn trùng và các hóa chất khác có 

khả năng gây biến đổi gen và ung thư sau đây: 

2.1. 1,4-Butanediol, dimetansunfonat; 

2.2. 2-Naphtylamin; 

2.3. 2,3,7,8- Tetracloro dibenzen furan; 

2.4. 3- Alfaphenyl - betaaxetyletyl; 

2.5. 4- Amino, 10 - Metyl floic axit; 

2.6. 4- Aminnobiphenyl; 

2.7. 5- Fluoro-uracil; 

2.8. Amiăng loại amosit, amiăng loại crysotil, amiăng loại crosidolit; 

2.9. Asen (hay thạch tín), canxi asenat; 

2.10. Axety salixylic axit; 

2.11. Asparagin; 

2.12. Benomyl; 

2.13. Benzen; 
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2.14. Boric axit; 

2.15. Các loại muối cromat không tan; 

2.16. Cafein; 

2.17. Chì, chì axetat, chì nitrat (tiếp xúc với hóa phẩm có pha chì như xăng, sơn, mực in; sản 

xuất ắc quy, hàn chì); 

2.18. Dimetyl sunfoxid; 

2.19. Direct blue-1; 

2.20. Dioxin; 

2.21. Dietystilboestrol; 

2.22. Diclorometyl-ete; 

2.23. Focmamid; 

2.24. Hydrocortison, Hydrocortison axetat; 

2.25. Iot (kim loại); 

2.26. Kali bromua, kali iodua; 

2.27. Khí dung vinazol; 

2.28. Mercapto - purin; 

2.29. N, N-di (Cloroetyl) 2- Naphtylamin; 

2.30. Natri asenat, natri asenit, natri iodua, natri salixylat; 

2.31. Nhựa than đá, phần bay hơi nhựa than đá; 

2.32. Nitơ pentoxyt; 

2.33. Thủy ngân, hợp chất metyl thủy ngân, metyl thủy ngân clorua; 

2.34. Propylthiouracil (PTU); 

2.35. Tetrametyl thiuram disunfua; 

2.36. Trameinnolon axtonid; 

2.37. Thori dioxyt; 

2.38. Theosunfan; 

2.39. Triton WR - 1339; 

2.40. Trypan blue; 

2.41. Ribavirin; 

2.42. Valproic axit; 

2.43. Vincristin sunfat; 

2.44. Vinyl clorua, vinyl clorid; 

2.45. Xyclophotphamit. 

2.46. Acid sulfuric (H2SO4); 
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2.47. Arsenic và hợp chất của asen (As); 

2.48. Arsin (AsH3); 

2.49. Cadmi và hợp chất (Cd, CdO) ; 

2.50. Chromi (dạng hòa tan trong nước) (Cr6+ ); 

2.51. Chromi oxide (CrO3); 

2.52. Ethanol (CH3CH2OH); 

2.53. Formaldehyde (HCHO); 

2.54. Vinyl chloride (C2H3Cl). 

3. Trực tiếp tiếp xúc với các hóa chất ảnh hưởng xấu tới thai nhi và sữa mẹ, bao gồm: 

3.1. 1,1- Dicloro - 2,2-di (4-clorophenyl) etan; 

3.2. 1,3-Dimetyl - 2,6 dihydroxypurin; 

3.3. 2- Sunfamilamidotazol; 

3.4. 4,4 - DDE; 

3.5. Andrin; 

3.6. Antimon; 

3.7. Betaquinin; 

3.8. Các hợp chất có chứa lithi; 

3.9. Canxiferol; 

3.10. Cloralhydrat; 

3.11. Decaclorobiphenyl; 

3.12. Kali penixilin G; 

3.13. Quinidin gluconat; 

3.14. Stronti (Sr) peroxid; 

3.15. Sunfadiazin, sunfatpiridin, sunfatmetazin Natri, sunfanilamid, sunfamerazin, 

sunfisoxazol axetyl; 

3.16. Xezi và các muối chứa Xezi (Ce); 

3.17. Xyclosporin. 

4. Các công việc tiếp xúc với dung môi hữu cơ như: ngâm tẩm tà vẹt, trải nhũ tương giấy 

ảnh, in hoa trên màng mỏng, in nhãn trên giấy láng mỏng, cán ép nhựa phenol, vận hành nồi 

đa tụ keo phenol. 

5. Các công việc trong sản xuất cao su: phôi liệu, cân đong, sàng sẩy hóa chất làm việc 

trong lò xông mủ cao su. 

6. Sửa chữa lò, thùng, thép kín đường ống trong sản xuất hóa chất. 

7. Làm việc ở lò lên men thuốc lá, thuốc lào, lò sấy điếu thuốc lá. 

8. Đốt lò sinh khí nấu thủy tinh, thổi thủy tinh bằng miệng. 
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9. Ngâm tẩm da, muối da, bốc dỡ da sống. 

10. Tráng paraphin trong bể rượu. 

11. Sơn, hàn, cạo rỉ trong hầm men bia, trong các thùng kín. 

12. Vào hộp sữa trong buồng kín. 

13. Phá dỡ khuôn đúc. 

14. Chế biến lông vũ trong điều kiện hở. 

15. Làm sạch nồi hơi, ống dẫn khí. 

16. Nghiền, phối liệu quặng hoặc làm các công việc trong điều kiện bụi chứa từ 10% dioxyt 

silic trở lên. 

17. Tuyển khoáng chì; cán, kéo, dập sản phẩm chì, mạ chì. 

18. Quay máy ép lọc trong nhà máy. 

19. Vận hành máy nổ, máy phát điện từ 10KVA trở lên. 

20. Đứng máy đánh dây, máy phun cước. 

21. Lái máy kéo nông nghiệp (bất kể loại công suất nào). 

22. Lái máy thi công (bất kể loại công suất nào). 

23. Lái ôtô có trọng tải dưới 2,5 tấn (trừ lái xe có trợ lực); lái xe điện động, các phương tiện 

vận tải tại cơ sở; lái cầu trục tại cơ sở. 

24. Lưu hóa, hình thành, bốc dỡ sản phẩm cao su cỡ lớn, bao gồm thùng, két nhiên liệu, lốp 

ôtô. 

25. Mang vác nặng trên 20 kg. 

26. Tham gia trực tiếp vào các hoạt động điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch tại thực địa nơi 

đang nghi ngờ hoặc ghi nhận có trường hợp mắc bệnh. 

27. Xúc, sấy, vận chuyển cá thối hoặc làm trong dây chuyền sản xuất bột cá gia súc. 

28. Xáo đảo xúc bùn ao nuôi thủy sản, hải sản. 

29. Công việc trực tiếp tiếp xúc với hóa chất thuốc nhuộm trong các nhà máy nhuộm như: 

thủ kho, phụ kho hóa chất; pha chế hóa chất thuốc nhuộm. 

30. Đóng bao xi măng bằng máy 4 vòi bán tự động. 

31. Lắp đặt, sửa chữa trạm VSAT (trạm mặt đất thông tin với ăng ten nhỏ) ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng cao, vùng biên giới và hải đảo. 

32. Công việc phải ngâm mình dưới nước bẩn. 

33. Làm việc trong môi trường thiếu dưỡng khí; trong nhà xưởng nơi có nhiệt độ không khí 

từ 40°C trở lên về mùa hè và từ 32°C trở lên về mùa đông. 

34. Làm việc trong môi trường lao động có độ rung cao hơn giới hạn cho phép theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động; sử dụng các loại máy, thiết bị có độ 

rung toàn thân và rung cục bộ cao hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về vệ sinh lao động. 
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35. Công việc có tư thế làm việc gò bó, trong không gian chật hẹp có khi phải nằm, cúi, 

khom. 

36. Giao, nhận, bảo quản, vận hành máy bơm và đo xăng, dầu trong hang hầm; giao, nhận 

xăng, dầu trên biển. 

37. Vận hành thiết bị nấu, đúc lá cực chì trong sản xuất ắc quy. 

38. Vận hành thiết bị sản xuất và đóng thùng phốtpho vàng. 

Phần II 

Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam 

Các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam theo quy 

định tại khoản 1 Điều 142 của Bộ luật lao động như sau: 

1. Tiếp xúc trực tiếp với kim loại nặng như Cadimi (CD), chì (Pb), niken (Ni), thủy ngân 

(Hg) ... 

2. Tiếp xúc với hóa chất công nghiệp như Benzene (C6H6); Toluene (C7H8); Xylene 

(C6H10), thuốc trừ sâu, diệt cỏ, dung môi hữu cơ, vật liệu sơn. 

3. Tiếp xúc trực tiếp với sóng siêu âm cao tần như sóng ra-đa (radar)… 

4. Vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân. 

5. Sử dụng chất phóng xạ. 

6. Sản xuất chế biến chất phóng xạ. 

7. Lưu trữ chất phóng xạ và xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử 

dụng. 

8. Sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ. 

9. Đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân. 

10. Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ. 

11. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có khả năng tiếp xúc trực 

tiếp với bức xạ ion hóa./. 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 31/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

  

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI HOẶC XÉT 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 

năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trong 

các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp) tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

2. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức dạy các môn văn 

hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 
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Điều 2. Nguyên tắc thi hoặc xét thăng hạng 

1. Việc cử viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tham dự thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm 

và nhu cầu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng 

theo quy định của pháp luật. 

3. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng 

1. Viên chức được dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm công tác 

liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không 

trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ 

luật của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng 

theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

c) Được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị và cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc xét 

thăng hạng. 

2. Viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có một trong các điều kiện sau: 

a) Viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương hoặc có 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc hoặc được tặng 01 Huân chương hạng ba trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng; 

b) Viên chức được công nhận hoặc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư, có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng. 

Điều 4. Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức dự thi thăng hạng 

1. Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ. 

2. Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số là 

người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền 

công nhận. Chứng chỉ quy định tại khoản này phải còn trong thời hạn quy định tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp. 
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3. Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao 

hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự 

thi. 

4. Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với 

trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi học tập ở 

nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. 

Điều 5. Miễn thi tin học đối với viên chức dự thi thăng hạng 

Miễn thi tin học đối với viên chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ 

thông tin, tin học, toán - tin trở lên. 

Điều 6. Các trường hợp áp dụng hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

1. Áp dụng hình thức thi thăng hạng đối với trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng 

I. 

2. Áp dụng hình thức xét thăng hạng đối với trường hợp: 

a) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV lên giáo 

viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hoặc thực hành hạng III; 

b) Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp từ 

hạng III lên hạng II hoặc hạng II lên hạng I đối với viên chức có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên 

giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) đối với viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 3. 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-

BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về chức 

danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

2. Đối với viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc, hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo 

quy định tại khoản 1 Điều này và bản sao có chứng thực thành tích tiêu biểu xuất sắc quy 

định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. 

Chương II 

THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN 

NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 8. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính 

(hạng II) lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) 

1. Môn thi Kiến thức chung 

a) Nội dung thi: 60 câu hỏi về quản lý nhà nước và pháp luật về viên chức; hiểu biết về chức 

trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp của hạng dự thi (chiếm 70% nội dung thi); Định hướng chiến 

lược, kế hoạch phát triển của ngành (chiếm 30% nội dung thi); 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 
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c) Thời gian thi: 60 phút. 

2. Môn thi Chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nội dung thi: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng 

viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I); 

b) Hình thức thi: Viết báo cáo và thuyết trình, phỏng vấn trực tiếp; 

c) Thời gian thi: Viết báo cáo 90 phút, thuyết trình và phỏng vấn 30 phút (không kể thời 

gian chuyển tiếp giữa 02 hình thức thi). 

3. Môn thi Ngoại ngữ 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ Bậc 4 theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi chung là 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), do viên chức đăng ký thi một trong các ngoại ngữ: Anh, 

Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

4. Môn thi Tin học 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi chung là Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT); 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

Điều 9. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý 

thuyết hoặc thực hành (hạng III) lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) 

1. Môn thi Kiến thức chung 

a) Nội dung thi: 60 câu hỏi về quản lý nhà nước và pháp luật về viên chức; hiểu biết về chức 

trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp của hạng dự thi (chiếm 70% nội dung thi); Định hướng chiến 

lược, kế hoạch phát triển của ngành (chiếm 30% nội dung thi); 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 60 phút. 

2. Môn thi Chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nội dung thi: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng 

viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II); 

b) Hình thức thi: Tự luận; 

c) Thời gian thi: 120 phút. 

3. Môn thi Ngoại ngữ 
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a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ Bậc 3 theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, do viên chức đăng ký thi một trong các ngoại ngữ: 

Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

4. Môn thi tin học 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

Điều 10. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng 

II lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I 

1. Môn thi Kiến thức chung 

a) Nội dung thi: 60 câu hỏi về quản lý nhà nước và pháp luật về viên chức; hiểu biết về chức 

trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp của hạng dự thi (chiếm 70% nội dung thi); Định hướng chiến 

lược, kế hoạch phát triển của ngành (chiếm 30% nội dung thi); 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 60 phút. 

2. Môn thi Chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nội dung thi: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo 

viên giáo dục nghề nghiệp hạng I; 

b) Hình thức thi: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp; 

c) Thời gian thi: Viết báo cáo 90 phút, thuyết trình và phỏng vấn 30 phút (không kể thời 

gian chuyển tiếp giữa 02 hình thức thi). 

3. Môn thi Ngoại ngữ 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ Bậc 4 theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, do viên chức đăng ký thi một trong các ngoại ngữ: 

Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

4. Môn thi Tin học 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

Điều 11. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý 

thuyết hoặc thực hành hạng III lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II 
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1. Môn thi Kiến thức chung 

a) Nội dung thi: 60 câu hỏi về quản lý nhà nước và pháp luật về viên chức; hiểu biết về chức 

trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp của hạng dự thi (chiếm 70% nội dung thi); Định hướng chiến 

lược, kế hoạch phát triển của ngành (chiếm 30% nội dung thi); 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 60 phút. 

2. Môn thi Chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nội dung thi: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo 

viên giáo dục nghề nghiệp hạng II; 

b) Hình thức thi: Tự luận; 

c) Thời gian thi: 120 phút. 

3. Môn thi Ngoại ngữ 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng đọc, viết ở trình độ ngoại ngữ Bậc 

3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, do viên chức đăng ký thi một trong 

các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

4. Môn thi Tin học 

a) Nội dung thi: 30 câu hỏi về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; 

b) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy hoặc trắc nghiệm trên máy vi tính; 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

Điều 12. Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

1. Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp được thực hiện thông qua Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

2. Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp hoạt động theo Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT- BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Sau đây 

viết tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV). 

3. Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp được thực hiện theo Nội quy kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV. 

Chương III 

XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN 

NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
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Điều 13. Nội dung và hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Thẩm định hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp của hạng dự xét. 

Điều 14. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

1. Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 

nghề nghiệp được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề 

nghiệp hoạt động theo Quy chế tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV. 

Chương IV 

XÁC ĐỊNH VIÊN CHỨC ĐƯỢC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Điều 15. Xác định viên chức được thăng hạng trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp 

1. Kết quả thi là tổng số điểm của môn thi Kiến thức chung và môn thi Chuyên môn nghiệp 

vụ. Kết quả điểm các môn thi Ngoại ngữ, Tin học là điểm điều kiện, không tính vào tổng số 

điểm thi. 

2. Viên chức được thăng hạng trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải tham dự 

đủ các môn thi quy định tại Thông tư này đối với từng hạng, mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở 

lên trừ những môn được miễn thi theo quy định, các môn thi được chấm theo thang điểm 

100 và được xác định theo nguyên tắc: Viên chức được thăng hạng là viên chức có kết quả 

thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu thăng hạng trong Đề án tổ 

chức thi thăng hạng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Trường hợp có từ 02 viên chức trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 

phân bổ thì xác định viên chức được thăng hạng theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Viên chức có điểm môn thi Chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn; 

b) Viên chức có thâm niên công tác lâu hơn. 

4. Trường hợp không xác định viên chức được thăng hạng theo thứ tự ưu tiên thì Hội đồng 

thi trực tiếp phỏng vấn, xem xét và quyết định viên chức được thăng hạng. 

5. Viên chức không được thăng hạng trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp không 

được bảo lưu kết quả thi cho các kỳ thi thăng hạng lần sau. 

Điều 16. Xác định viên chức được thăng hạng trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp 

1. Viên chức được thăng hạng trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là viên chức 

được Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xác định đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này. 

2. Viên chức không được thăng hạng trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không 

được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng lần sau. 

Điều 17. Thông báo kết quả trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi hoặc xét của 

Hội đồng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức 
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danh nghề nghiệp phải niêm yết công khai kết quả thi hoặc xét thăng hạng tại trụ sở làm 

việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp. 

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng có quyền gửi đơn 

đề nghị phúc khảo kết quả thi hoặc xét thăng hạng (không gửi đơn đề nghị phúc khảo các 

bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc phỏng vấn). Người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giao Hội 

đồng thi hoặc xét thăng hạng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể 

từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại khoản này. 

3. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phê duyệt kết quả 

thi hoặc xét thăng hạng và gửi thông báo bằng văn bản công nhận kết quả thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp (ghi rõ chức danh nghề nghiệp được thăng hạng) tới: 

a) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng theo địa chỉ đã đăng ký; 

b) Cơ quan có thẩm quyền và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cử viên chức dự thi hoặc xét 

thăng hạng để thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

Điều 18. Hủy kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Nếu viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, kê khai không đúng sự thật để 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, khi bị phát hiện 

sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hủy kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp có trách nhiệm hủy kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đối với chức danh giảng 

viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) và giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, trình 

Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội gửi lấy ý kiến Bộ Nội vụ trước 31/3 hằng năm để tổ 

chức thực hiện. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đối với chức 

danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) và giáo viên giáo dục nghề nghiệp 

hạng II, gửi lấy ý kiến Bộ Nội vụ trước 31/3 hằng năm để tổ chức thực hiện. 

3. Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền 

cho các cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp đối với chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết 

hạng III và giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III. 

4. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào điều kiện quy định tại Thông tư 

này theo thẩm quyền được giao cử viên chức tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
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nghề nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức 

được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; lưu giữ và quản lý hồ sơ 

đăng ký của viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

5. Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự kỳ thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 không yêu cầu 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; trong thời hạn 12 

tháng kể từ ngày thông báo kết quả thi hoặc xét thăng hạng thì cơ quan có thẩm quyền quản 

lý, sử dụng viên chức phải có trách nhiệm cử viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tham dự 

khóa bồi dưỡng để cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự 

thi hoặc xét. Viên chức được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hạng dự thi hoặc xét thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm viên chức vào 

hạng chức danh nghề nghiệp trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng tính từ ngày có 

thông báo kết quả thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức không được cấp chứng chỉ 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự thi hoặc xét thì cơ quan có thẩm 

quyền không bổ nhiệm viên chức vào hạng chức danh nghề nghiệp trúng tuyển trong kỳ thi 

hoặc xét thăng hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi hoặc xét đã tham dự. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội để được hướng dẫn./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng  TTĐT Bộ LĐTBXH; 

- Vụ Pháp chế; Vụ TCCB; 

- Lưu: VT, TCGDNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 56/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015 

  

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ 

NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn việc xây 

dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, tổ 

chức việc thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thẩm định 

và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Vị trí việc làm là tập hợp các nhiệm vụ bao gồm nhóm công việc được thực hiện bởi một 

cá nhân. 

2. Nhiệm vụ là nhóm các công việc có liên quan tạo thành một phạm vi làm việc trong mỗi 

vị trí việc làm. 

3. Công việc thể hiện qua mô tả là có một sự khởi đầu và kết thúc, có kết quả cụ thể bằng 

một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình. 

4. Năng lực thể hiện khả năng chuyển tải các kỹ năng, kiến thức và thái độ vào các tình 

huống trong làm việc. 

5. Đơn vị năng lực là sự trình bày chi tiết về một việc được làm như thế nào, cách thức thực 

hiện và kiến thức nền tảng được áp dụng. 
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Chương II 

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC 

GIA 

Mục 1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia các nghề được xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc 

sau: 

1. Theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề cho mỗi nghề và khung trình độ kỹ năng nghề quốc 

gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Luật Việc làm; 

2. Định dạng về cấu trúc thống nhất và xây dựng theo quy trình quy định tại Thông tư này; 

3. Phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu của ASEAN và quốc tế. 

Điều 5. Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia 

Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia là khung phân loại các bậc trình độ kỹ năng nghề từ 

bậc 1 đến bậc 5 dựa trên sự mô tả theo các tiêu chí về: tính chất, mức độ của công việc phải 

thực hiện và phạm vi, tình huống thực hiện công việc; mức độ linh hoạt và sáng tạo trong 

thực hiện công việc; sự phối hợp và trách nhiệm trong thực hiện các công việc. Khung của 

từng bậc trình độ cụ thể như sau: 

1. Bậc 1: 

a) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống cố định; 

b) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi hẹp 

trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để thực hiện công việc 

theo chỉ dẫn; 

c) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có khả năng tham 

gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc, sản phẩm 

làm ra. 

2. Bậc 2: 

a) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong một số tình 

huống nhất định; 

b) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng trong nhiều 

lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết 

vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề phức tạp nhưng cần có sự chỉ 

dẫn khi thực hiện công việc; 

c) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm việc theo tổ, 

nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi thực hiện công việc; 

chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra. 

3. Bậc 3: 

a) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong một số 

tình huống khác nhau; 

b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết rộng về 

các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra 
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giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và một số yêu cầu 

của quản lý khi thực hiện công việc; 

c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; tự chủ, 

làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện công việc; chịu trách 

nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và 

chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, 

nhóm làm ra. 

4. Bậc 4: 

a) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong nhiều 

tình huống khác nhau; 

b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về 

các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra 

giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và các yêu cầu của quản lý 

khi thực hiện công việc; 

c) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả phân tích 

đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên cứu; làm việc độc lập 

và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; 

tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu 

chuẩn quy định và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác 

trong tổ, nhóm làm ra. 

5. Bậc 5: 

a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình huống; 

b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, 

rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân tích, suy xét, chẩn 

đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp 

hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi thực hiện công việc; 

c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, sáng kiến; 

làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công 

việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng và chịu 

trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ 

thuật và theo tiêu chuẩn quy định. 

Điều 6. Cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

Cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của một nghề gồm có ba (03) thành phần cơ 

bản như sau: 

1. Mô tả nghề: 

Nội dung mô tả phạm vi bao phủ của nghề, các vị trí việc làm và công việc chính cần phải 

thực hiện trong các bối cảnh áp dụng. 

2. Danh mục các đơn vị năng lực: 

Nội dung trình bày danh mục các đơn vị năng lực của nghề và các đơn vị năng lực của từng 

vị trí việc làm có trong nghề, trong đó liệt kê đầy đủ các đơn vị năng lực và sắp xếp theo các 

nhóm sau: 
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a) Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung không dành riêng 

cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là ngành 

công nghiệp); 

b) Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc trong một ngành 

công nghiệp cụ thể; 

c) Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân cần có để 

được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể. 

3. Các đơn vị năng lực: 

Nội dung trình bày từng đơn vị năng lực có trong danh mục các đơn vị năng lực. Đối với 

mỗi một đơn vị năng lực cụ thể phải thể hiện được các nội dung sau đây: 

a) Tên đơn vị năng lực; 

b) Thành phần và tiêu chí thực hiện: trình bày một cách đầy đủ về những thành phần trong 

một đơn vị năng lực cần phải thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đầu ra có thể đo lường, 

tính toán, xác định được; 

c) Các kỹ năng quan trọng và kiến thức thiết yếu: đưa ra các thông tin về những kỹ năng và 

kiến thức cần thiết để thực hiện có hiệu quả và lựa chọn nguồn lực hoặc giải pháp thay thế 

để đạt được những kết quả đầu ra; 

d) Điều kiện thực hiện: mô tả những thông số cho việc ứng dụng năng lực và những loại 

việc, nguồn lực, dịch vụ có thể ứng dụng khi sử dụng năng lực; 

đ) Hướng dẫn đánh giá: đưa ra bối cảnh và phương pháp lựa chọn bằng chứng hỗ trợ cho 

việc đánh giá để xác định một cá nhân có đạt tiêu chuẩn của đơn vị năng lực hay không. 

4. Định dạng cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu tại Phụ lục 01 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Mục 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Điều 7. Thành lập, lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Cơ quan chủ trì) 

có trách nhiệm chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề thuộc lĩnh 

vực quản lý. Cơ quan chủ trì phải thành lập hoặc lựa chọn một tổ chức để tham mưu, giúp 

việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề (sau đây gọi là tổ chức giúp 

việc xây dựng tiêu chuẩn nghề). 

2. Đối với trường hợp thành lập tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề, thì tổ chức 

được thành lập phải đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Thành phần tham gia gồm có: đại diện Cơ quan chủ trì; đại diện của tổ chức đại diện cho 

người lao động làm nghề đó; đại diện hội nghề nghiệp có liên quan đến nghề đó; đại diện tổ 

chức của người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp có sử dụng lao động làm nghề đó; đại 

diện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục có đào tạo nghề đó. 

Trong tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề được thành lập, số lượng thành viên đại 

diện cho hội nghề nghiệp, tổ chức của người sử dụng lao động hay doanh nghiệp phải chiếm 

từ 1/2 (một phần hai) số thành viên tham gia trở lên. 
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b) Các thành viên tham gia tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề theo quy định tại 

Điểm a khoản này phải là người có trình độ từ đại học trở lên, hiểu biết, thông thạo về nghề 

đó và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc hoặc là người có trình độ kỹ năng nghề 

ở bậc cao nhất của nghề đó (sau đây gọi là chuyên gia trong nghề). 

3. Đối với trường hợp lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề, thì tổ chức 

được lựa chọn phải là một trong các tổ chức sau: 

a) Hội nghề nghiệp có liên quan đến nghề đó; 

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở y 

tế thuộc quyền quản lý của Cơ quan chủ trì, có uy tín và kinh nghiệm trong đào tạo hoặc 

trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ liên quan đến nghề đó. 

4. Tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề có quyền và trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện và tuân thủ quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy 

định tại các điều 8, 9, 10, 11, 12 và Khoản 5 Điều 16 của Thông tư này; 

b) Có quyền thuê hoặc sử dụng cá nhân, tổ chức khác ở trong và ngoài nước có kinh 

nghiệm, năng lực về xây dựng tiêu chuẩn nghề để triển khai thực hiện công việc được quy 

định tại các Điều 8, 9, 10 và 11 của Thông tư này; 

c) Được phép sử dụng tiêu chuẩn nghề, tiêu chuẩn kỹ năng hoặc tiêu chuẩn năng lực do 

nước ngoài chuyển giao để chỉnh sửa và biên soạn dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia theo định dạng cấu trúc quy định tại Điều 6 của Thông tư này; 

d) Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài 

liệu, tiêu chuẩn nghề của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. 

Điều 8. Phân tích nghề 

1. Thu thập tài liệu, tiêu chuẩn của nghề đang được sử dụng ở trong và ngoài nước. 

2. Nghiên cứu, lựa chọn các doanh nghiệp có sử dụng lao động làm nghề đó theo quy mô 

lớn, nhỏ, trung bình và trình độ công nghệ đang được sử dụng trong các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh cũng như trong quản lý ở các mức độ phổ biến, cũ, mới để lập danh sách doanh 

nghiệp cần khảo sát đảm bảo đại diện cho các vùng, miền trong cả nước. 

3. Xây dựng các mẫu phiếu điều tra theo các đối tượng sau: 

a) Phiếu điều tra về tình hình sử dụng và phân công lao động đối với nghề khảo sát cho đối 

tượng khảo sát là doanh nghiệp. 

b) Phiếu điều tra về chức năng, vai trò, vị trí đang đảm nhận; các nhiệm vụ, công việc 

thường xuyên, không thường xuyên cần phải thực hiện và điều kiện, bối cảnh thực hiện từng 

công việc đó cho các đối tượng khảo sát trong doanh nghiệp là người quản lý hoặc phụ 

trách, người làm công tác chuyên môn kỹ thuật và người trực tiếp làm các công việc của 

nghề hoặc làm công việc có liên quan đến nghề khảo sát. 

4. Tiến hành việc khảo sát tại các doanh nghiệp được lựa chọn theo danh sách đã lập tại 

Khoản 2 và theo các đối tượng quy định tại Khoản 3 của Điều này nhằm điều tra về các vị 

trí việc làm của nghề tại nơi làm việc và thu thập dữ liệu về các công việc cần phải thực 

hiện của từng vị trí việc làm. 

5. Tổ chức việc phân tích dữ liệu thu thập được từ các phiếu điều tra và kết quả việc tiến 

hành khảo sát theo quy định tại Khoản 4 của Điều này để xác định các vị trí việc làm phổ 
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biến của nghề và các công việc cần phải thực hiện của từng vị trí việc làm đó; tổng hợp và 

lập thành bảng các vị trí việc làm phổ biến của nghề theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 9. Phân tích công việc 

1. Căn cứ dữ liệu thu thập từ các phiếu điều tra và kết quả việc tiến hành khảo sát theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 8 của Thông tư này, thực hiện các công việc sau đây: 

a) Phân tích kết quả điều tra đã thu thập theo từng công việc của từng vị trí việc làm đã được 

xác định theo Khoản 5 Điều 8 của Thông tư này để lập các phiếu phân tích công việc theo 

Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu thu thập được theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của 

Thông tư này (nếu có) để điều chỉnh các nội dung trong các phiếu phân tích công việc đã 

được lập theo Điểm a của Khoản này; 

c) Tổ chức việc lấy ý kiến góp ý các chuyên gia trong nghề không tham gia vào các hoạt 

động quy định tại Điểm a và Điểm b của Khoản này thông qua việc gửi xin ý kiến góp ý về 

các nội dung trong các phiếu phân tích công việc đã được lập hoặc điều chỉnh (nếu có); 

hoàn chỉnh các phiếu phân tích công việc sau khi nhận được các ý kiến góp ý; 

d) Tiến hành hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia trong nghề, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan và doanh nghiệp có sử dụng lao động làm những công việc đó để trực tiếp góp ý cho 

các phiếu phân tích công việc đã được hoàn chỉnh theo quy định tại Điểm c của Khoản này; 

hoàn thiện các phiếu phân tích công việc sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý trong hội thảo. 

2. Căn cứ các phiếu phân tích công việc đã được lập và hoàn thiện theo Khoản 1 của Điều 

này, tiến hành các công việc như sau: 

a) Phân tích tính chất, mức độ của công việc phải thực hiện; phạm vi, tình huống thực hiện 

công việc cũng như mức độ linh hoạt và sáng tạo khi thực hiện công việc; sự phối hợp và 

trách nhiệm trong thực hiện công việc của từng vị trí việc làm để xác định bậc trình độ kỹ 

năng nghề của vị trí việc làm đó dựa theo khung của từng bậc trình độ kỹ năng được quy 

định tại Điều 5 của Thông tư này; 

b) Lập sơ đồ các vị trí việc làm của nghề theo Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu đã được thu thập được theo quy định tại Khoản 1 Điều 

8 (nếu có) để điều chỉnh sơ đồ các vị trí việc làm của nghề đã lập theo Điểm b của khoản 

này; 

d) Tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia trong nghề không tham gia vào các hoạt động quy 

định tại các điểm a, b và c của Khoản này, các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh 

nghiệp có sử dụng lao động làm những công việc đó để góp ý cho sơ đồ các vị trí việc làm 

của nghề đã lập hoặc điều chỉnh (nếu có); hoàn thiện sơ đồ các vị trí việc làm của nghề sau 

khi nhận được các ý kiến góp ý. 

Điều 10. Xác định danh mục các đơn vị năng lực 

1. Căn cứ các phiếu phân tích công việc đã được lập và hoàn thiện theo Khoản 1 Điều 9 của 

Thông tư này, tiến hành xác định các năng lực cần phải có để thực hiện công việc đó và lập 

danh mục các đơn vị năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. 

2. Tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia trong nghề không tham gia vào các hoạt động quy 

định tại Khoản 1 của Điều này, các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp có sử 
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dụng lao động làm những công việc đó thông qua việc gửi xin ý kiến góp ý về danh mục các 

đơn vị năng lực đã được lập; hoàn chỉnh danh mục các đơn vị năng lực sau khi nhận được 

các ý kiến góp ý. 

Điều 11. Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

1. Căn cứ dữ liệu thu thập được từ các phiếu điều tra và kết quả việc tiến hành khảo sát theo 

quy định tại Khoản 4 của Điều 8, các phiếu phân tích công việc đã được lập và hoàn thiện 

theo quy định tại Điều 9, danh mục các đơn vị năng lực đã được lập theo Điều 10 của Thông 

tư này để tiến hành biên soạn từng đơn vị năng lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 và dự 

thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo định dạng cấu trúc quy định tại Khoản 4 Điều 6 

của Thông tư này. 

2. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn do nước ngoài chuyển giao để chỉnh sửa, biên soạn thành 

dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo định dạng cấu trúc quy định tại Khoản 4 

Điều 6 của Thông tư này thì không phải thực hiện các quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 

10 của Thông tư này. 

3. Tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia trong nghề không tham gia vào các hoạt động quy 

định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 của Điều này thông qua việc gửi xin ý kiến góp ý về các đơn 

vị năng lực và dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được biên soạn theo quy định tại 

Khoản 1 hoặc dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được biên soạn theo quy định tại 

Khoản 2 của Điều này; hoàn chỉnh sau khi nhận được các ý kiến góp ý. 

4. Tiến hành hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia trong nghề và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động làm những công việc đó để trực tiếp góp ý cho 

dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được hoàn chỉnh theo quy định tại Khoản 3 

của Điều này; hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia sau khi tổng hợp các ý 

kiến góp ý trong hội thảo. 

Điều 12. Lập hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

Ngay sau khi hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo Khoản 4 Điều 11 

của Thông tư này, tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề tiến hành lập hồ sơ đề nghị 

thẩm định dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (sau đây được viết tắt là hồ sơ đề nghị 

thẩm định). Hồ sơ gồm có các tài liệu sau đây: 

1. Một (01) bản báo cáo về quá trình tiến hành thực hiện việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia. Mẫu đề cương báo cáo theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Một (01) bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn và hoàn thiện 

theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này có kèm theo bản mềm; 

3. Các sản phẩm trung gian được sử dụng trong việc dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia gồm có: 

a) Bảng tổng hợp các vị trí việc làm phổ biến của nghề theo Khoản 5 Điều 8; 

b) Các phiếu phân tích công việc, sơ đồ các vị trí việc làm của nghề đã được lập, hoàn thiện 

theo Điều 9 của Thông tư này; 

c) Tiêu chuẩn và các tài liệu có liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn do nước ngoài chuyển 

giao (đối với trường hợp sử dụng tiêu chuẩn do nước ngoài chuyển giao để chỉnh sửa, biên 

soạn thành dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia). 

Chương III 
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TỔ CHỨC VIỆC THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ 

QUỐC GIA 

Điều 13. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn 

1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định do tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn 

nghề lập theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này, Cơ quan chủ trì có văn bản và gửi một 

(01) bộ hồ sơ đó đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua đường bưu điện hoặc trực 

tiếp. 

2. Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị 

thẩm định theo quy định tại Khoản 1 của Điều này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

thực hiện các công việc sau đây: 

a) Đăng tải dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định trên 

trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian 30 ngày làm việc để lấy ý kiến góp ý của các 

cá nhân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong toàn quốc; 

b) Có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Hội Nông dân Việt Nam, Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam hoặc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hội nghề nghiệp ở trung ương có 

liên quan cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 

gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định đã nhận được. 

Điều 14. Thành lập Hội đồng thẩm định 

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị thẩm 

định do Cơ quan chủ trì gửi đến theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư này, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Hội đồng thẩm định để giúp Bộ trưởng trong 

việc thẩm định hồ sơ đề nghị thẩm định đã nhận được. 

2. Số lượng thành viên, thành phần và cơ cấu của Hội đồng thẩm định như sau: 

a) Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ và có từ 07 (bảy) đến 11 thành viên; 

b) Thành phần tham gia Hội đồng có đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp có sử dụng lao động làm 

nghề đó bao gồm: công đoàn ngành hoặc nghiệp đoàn nghề; hội nghề nghiệp; một số doanh 

nghiệp. Trong đó đại diện cho doanh nghiệp phải chiếm ít nhất là 1/3 (một phần ba) thành 

phần tham gia Hội đồng. Những người đại diện cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

phải là những chuyên gia trong nghề nhưng không tham gia vào thành phần của tổ chức 

giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề hoặc tham gia liên kết, hợp tác trong việc xây dựng tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đó và được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó giới 

thiệu cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn; 

c) Cơ cấu của Hội đồng gồm có: chủ tịch; thư ký và các thành viên khác. Trong đó Thư ký 

Hội đồng là đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng là người 

có uy tín, kinh nghiệm và năng lực trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

do Hội đồng bầu chọn trong số thành viên Hội đồng. 

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định: 

a) Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; các phiên họp 

của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng tham dự và có 

mời đại diện của Cơ quan chủ trì và tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề tham dự; 
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b) Các phiên họp của Hội đồng phải được ghi biên bản do Thư ký Hội đồng ghi, biên bản 

họp Hội đồng phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và của Thư ký Hội đồng; 

c) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng thành viên Hội đồng phải 

chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản về nội dung của các tài liệu có trong hồ sơ 

đề nghị thẩm định đã nhận được và phát biểu tại phiên họp của Hội đồng để các thành viên 

Hội đồng tham dự phiên họp phát biểu thảo luận, phân tích, đánh giá công khai; đại diện của 

Cơ quan chủ trì và tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề được mời tham dự phiên họp 

có trách nhiệm giải trình ý kiến của thành viên Hội đồng nếu được yêu cầu; Chủ tịch Hội 

đồng tổng hợp và kết luận theo ý kiến của đa số thành viên Hội đồng tham dự phiên họp. 

d) Hội đồng thực hiện đánh giá chất lượng bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia có 

trong hồ sơ đề nghị thẩm định đã nhận được thông qua việc bỏ phiếu kín của các thành viên 

Hội đồng. Phiếu đánh giá chất lượng bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo 

mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 15. Nội dung và thời hạn thẩm định 

1. Việc thẩm định tập trung vào một số nội dung sau đây: 

a) Thẩm định sự tuân thủ quy định tại các điều 7, 8, 9, 10 và 11 của Thông tư này trong quá 

trình tiến hành việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; 

b) Thẩm định về nội dung và sự phù hợp của bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

có trong hồ sơ đề nghị thẩm định đã nhận được so với định dạng cấu trúc quy định tại Điều 

6 của Thông tư này; 

c) Thẩm định về chất lượng của bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ 

sơ đề nghị thẩm định đã nhận được theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá tại Phụ lục số 06 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thời hạn thẩm định: 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian đăng tải dự thảo tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này, Hội đồng thẩm định 

phải tiến hành thực hiện công việc thẩm định theo nội dung quy định tại Khoản 1 của Điều 

này. 

Điều 16. Trình tự thẩm định 

1. Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định được thành lập, Thư 

ký Hội đồng phải gửi bản dự thảo tiêu chuẩn nghề kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ sơ đề 

nghị thẩm định đã nhận được cho các thành viên Hội đồng thẩm định để nghiên cứu, chuẩn 

bị ý kiến nhận xét của cá nhân. 

2. Trước ngày Hội đồng thẩm định tiến hành thực hiện công việc thẩm định theo những nội 

dung quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Thông tư này ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bản tổng hợp các ý kiến góp ý đối với bản dự thảo 

tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được gửi cho các cơ quan, tổ chức theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 13 và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ theo quy 

định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này cho Hội đồng thẩm định và tổ chức giúp 

việc xây dựng tiêu chuẩn nghề để nghiên cứu, xem xét. 



 

749 

 

3. Hội đồng thẩm định thực hiện việc thẩm định theo nguyên tắc làm việc được quy định tại 

Khoản 3 Điều 14 và tập trung vào một số nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 15 của 

Thông tư này. 

4. Ngay sau khi kết thúc việc thẩm định, Chủ tịch Hội đồng phải báo cáo kết quả thẩm định 

bằng văn bản về ý kiến chính thức của Hội đồng thẩm định đối với bản dự thảo tiêu chuẩn 

kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định và kèm theo biên bản các phiên 

họp của Hội đồng, các ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của từng thành viên Hội đồng 

về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời gửi cho tổ chức giúp việc xây dựng 

tiêu chuẩn nghề nghiên cứu, xem xét văn bản về ý kiến chính thức của Hội đồng đối với bản 

dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia có trong hồ sơ đề nghị thẩm định kèm theo các ý 

kiến ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của từng thành viên Hội đồng. 

5. Chậm nhất sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn bản do Chủ tịch 

Hội đồng gửi theo quy định tại Khoản 4 của Điều này, tổ chức giúp việc xây dựng tiêu 

chuẩn nghề có báo cáo về việc xem xét tiếp thu các ý kiến đã nhận được và hoàn thiện lại 

bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia gửi cho Hội đồng thẩm định. Trường hợp sau 

khi xem xét mà có những vấn đề không tiếp thu hoặc cần phải làm rõ thì tổ chức giúp việc 

xây dựng tiêu chuẩn nghề trực tiếp làm việc với Hội đồng thẩm định để hai bên đi đến thống 

nhất các vấn đề đó trước khi hoàn thiện lại bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

gửi cho Hội đồng thẩm định. 

6. Ngay sau khi nhận được bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do tổ chức giúp 

việc xây dựng tiêu chuẩn nghề hoàn thiện lại theo quy định tại Khoản 5 của Điều này, Hội 

đồng thẩm định tổ chức phiên họp hội đồng để rà soát lại bản dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia đó trước khi Chủ tịch Hội đồng gửi trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Điều 17. Công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia do Chủ tịch Hội đồng gửi trình theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 của Thông tư 

này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản công bố và đăng tải bản tiêu chuẩn 

kỹ năng nghề quốc gia đó trên trang thông tin điện tử của Bộ đồng thời gửi cho Cơ quan chủ 

trì để theo dõi và phối hợp trong quản lý việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi các nội 

dung trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đó cho phù hợp với những thay đổi trong thực 

tiễn của hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Chương IV  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Thống nhất quản lý việc tổ chức xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia cho các nghề và việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi các tiêu chuẩn kỹ năng 

nghề quốc gia đã được công bố. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của từng 

nghề thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo 

quy định tại Thông tư này. 

3. Hướng dẫn và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong 

việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và điều 

chỉnh về định dạng cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được ban hành trước 



 

750 

 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Thông tư 

này. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điều 13, 14, 16 và 17 của Thông tư này. 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này của các tổ chức giúp việc xây 

dựng tiêu chuẩn nghề cho các nghề thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Đề xuất cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã 

công bố nhằm phù hợp với thay đổi của hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu hội nhập 

khu vực, thế giới. 

3. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 

trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây 

dựng mới và cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 

các nghề thuộc lĩnh vực quản lý. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 và Khoản 1 Điều 13, Khoản 2 Điều 20 của 

Thông tư này. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của các nghề đã được ban hành trước ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị áp dụng. 

2. Trong thời hạn tối đa là 03 (ba) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 

từng nghề thuộc lĩnh vực quản lý phải tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung trong các tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và điều chỉnh về định dạng cấu trúc theo quy định tại Thông 

tư này và gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để tổ chức việc thẩm định và công bố. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị 

thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra các tổ chức 

giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề cho các nghề thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện và chấp hành các quy định tại 

Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 

ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- Công báo; Website Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH; Website Bộ; 

- Lưu: VT, TCDN (20 bản). 

 

 

Huỳnh Văn Tí 

  

PHỤ LỤC 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Mẫu định dạng cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

  

  

  

  

  

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 22, Bold) 

  

  

  

  

TÊN NGHỀ: ……………………………………………………….. 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 14, Bold) 

  

  

  

  



 

752 

 

  

  

  

Năm 20.... 

(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14, Bold, Italic) 

  

GIỚI THIỆU 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 18, Bold) 
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(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14) 

  

MÔ TẢ NGHỀ 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 18, Bold) 
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.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 14, Bold) 

  

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC CỦA NGHỀ 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 18, Bold) 

TT Mã số Tên đơn vị năng lực 

  Các năng lực cơ bản 

1 CB01   

2 CB02   

…. ….   

  Các năng lực chung 

1 CC01   

2 CC02   

…. ….   

  Các năng lực chuyên môn 

1 CM01   

2 CM02   

…. ….   

      

(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14) 

  

CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 16, Bold) 

  

TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM:…………………………………………………… 

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ:……………………………………… 
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(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 12, Bold) 

TT Mã số Tên đơn vị năng lực 

  Các năng lực cơ bản 

1 CB...   

2 CB...   

…. ….   

…. CB...   

  Các năng lực chung 

1 CC...   

2 CC...   

…. ….   

…. CC...   

  Các năng lực chuyên môn 

1 CM...   

2 CM...   

…. ...   

…. CM...   

(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14) 
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CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 18, Bold) 

   

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ..............................................................................................  

MÃ SỐ:.........................................................................................................................  

(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14, Bold) 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 14, Bold) 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 14) 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14) 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 14, Bold) 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14) 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

(font chữ: Times New Roman, in hoa, cỡ chữ: 14, Bold) 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
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(font chữ: Times New Roman, in thường, cỡ chữ: 14) 
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PHỤ LỤC 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM PHỔ BIẾN CỦA NGHỀ 

TT VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN 

1 (Tên gọi/chức danh) (Tên công việc) (Tên công việc) ... (Tên công việc ) 

2 (Tên gọi/chức danh) (Tên công việc) (Tên công việc) ...   

... ... ... ... ... ... 

... (Tên gọi/chức danh) (Tên công việc) (Tên công việc) ... (Tên công việc) 

  

PHỤ LỤC 03 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC  

Tên công việc:………………………………………………………………………….. 

1. Mô tả quá trình thực hiện công việc: 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

2. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ và trang thiết bị,...): 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

3. Kiến thức cần có để thực hiện công việc: 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc: 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
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PHỤ LỤC 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

SƠ ĐỒ CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ 

Tên nghề: …………………………………………………………………… 

BẬC TRÌNH ĐỘ CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Bậc 1 (Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

…. 

Bậc 2 (Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

…. 

Bậc 3 (Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

…. 

Bậc 4 (Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

…. 

Bậc 5 (Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

(Tên vị trí việc làm) 

…. 
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PHỤ LỤC 05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Mẫu đề cương báo cáo 

QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ 

NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

I. TÌNH HÌNH THÀNH LẬP (LỰA CHỌN) TỔ CHỨC GIÚP VIỆC XÂY DỰNG 

TIÊU CHUẨN NGHỀ 

- Quyết định thành lập hoặc lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề. 

- Danh sách các thành viên tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và thông 

tin về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác liên quan đến nghề được xây dựng tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (đối với trường hợp thành lập tổ chức giúp việc xây dựng tiêu 

chuẩn nghề) hoặc tóm lược vai trò, chức năng và các minh chứng về năng lực, kinh nghiệm 

(đối với trường hợp lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề). 

II. THỰC HIỆN PHÂN TÍCH NGHỀ 

1. Tổ chức thu thập tài liệu 

- Các tài liệu và các tiêu chuẩn của nghề thu thập được. 

2. Thực hiện điều tra khảo sát nghề 

- Danh sách các doanh nghiệp được lựa chọn để điều tra, khảo sát nghề. 

- Các mẫu phiếu điều tra. 

- Kết quả việc điều tra khảo sát nghề (số lượng từng mẫu phiếu điều tra thu nhận được từ 

các doanh nghiệp). 

3. Phân tích kết quả điều tra khảo sát nghề 

- Xác định các vị trí việc làm phổ biến của nghề và các công việc cần phải thực hiện của 

từng vị trí việc làm. 

III. THỰC HIỆN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 

1. Quá trình và kết quả phân tích công việc 

2. Việc tham khảo tài liệu, lấy ý kiến các chuyên gia để hoàn chỉnh phiếu phân tích 

công việc 

- Kết quả điều chỉnh nội dung các phiếu phân tích công việc trên cơ sở tham khảo các tài 

liệu, tiêu chuẩn thu thập được (nếu có). 

- Danh sách các chuyên gia lấy ý kiến. 

- Ý kiến của các chuyên gia và việc tiếp thu để hoàn chỉnh các phiếu phân tích công việc. 

3. Tổ chức hội thảo để hoàn thiện các phiếu phân tích công việc 

- Thành phần tham dự. 

- Tổng hợp các ý kiến góp ý các phiếu phân tích công việc. 

- Kết quả việc hoàn thiện các phiếu phân tích công việc sau hội thảo. 
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4. Lập sơ đồ các vị trí việc làm của nghề 

- Kết quả việc lập sơ đồ các vị trí việc làm của nghề. 

- Kết quả điều chỉnh nội dung sơ đồ các vị trí việc làm trên cơ sở tham khảo các tài liệu, tiêu 

chuẩn thu thập được (nếu có). 

- Danh sách các chuyên gia lấy ý kiến và ý kiến các chuyên gia cho sơ đồ các vị trí việc làm 

của nghề. 

- Tổng hợp các ý kiến góp ý của chuyên gia. 

- Kết quả việc hoàn thiện sơ đồ các vị trí việc làm của nghề trên cơ sở các ý kiến của chuyên 

gia. 

IV. XÁC ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC 

1. Danh mục các đơn vị năng lực của nghề và các vị trí việc làm 

2. Tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh danh mục các đơn vị năng lực 

- Danh sách các chuyên gia lấy ý kiến. 

- Ý kiến của các chuyên gia và việc tiếp thu để hoàn chỉnh danh mục các đơn vị năng lực. 

V. BIÊN SOẠN TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA  

1. Kết quả dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

2. Tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

- Danh sách các chuyên gia lấy ý kiến. 

- Ý kiến của các chuyên gia. 

- Tổng hợp các ý kiến góp ý của chuyên gia. 

- Kết quả hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trên cơ sở ý kiến của các 

chuyên gia. 

3. Tiến hành hội thảo để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

- Thành phần tham dự và các ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

- Tổng hợp các ý kiến góp ý. 

- Kết quả hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

VI. CÁC TÀI LIỆU, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THAM CHIẾU TRONG DỰ THẢO 

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

- Liệt kê các tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu trong dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia. 

  

PHỤ LỤC 06 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
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1. Họ tên người đánh giá: ..........................................................................................  

2. Chức vụ/chức danh:  ..............................................................................................  

3. Đơn vị công tác:  ....................................................................................................  

Đánh giá theo các tiêu chí: 

STT Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá Những nội dung cần chỉnh 

sửa và bổ sung 

Đạt 

yêu 

cầu 

Đạt 

yêu 

cầu 

nhưng 

phải 

chỉnh 

sửa 

Không 

đạt 

yêu 

cầu  

1 Mô tả nghề         

1.1 Trong phần mô tả nghề, nêu được 

một cách khái quát, ngắn gọn, phù 

hợp với hoạt động thực tế của nghề 

về: phạm vi và các hoạt động chính; 

các vị trí việc làm phổ biến của nghề 

trong các bối cảnh làm việc. 

        

2 Danh mục các đơn vị năng lực:         

2.1 *Xác định đầy đủ các đơn vị năng 

lực để thực hiện tất cả các công việc 

của nghề. 

        

2.2 *Xác định đầy đủ các đơn vị năng 

lực cho các vị trí việc làm. 

        

3 Các đơn vị năng lực         

3.1 Các thành phần của đơn vị năng lực 

logic, đầy đủ và phù hợp với thực tế. 

        

3.2 *Các tiêu chí thực hiện được ghi rõ 

ràng, đầy đủ và phù hợp với thực tế. 

        

3.3 *Các kỹ năng quan trọng và kiến 

thức thiết yếu đủ để đạt được tiêu 

chí thực hiện công việc đã đề ra 

        

3.4 Điều kiện thực hiện được ghi rõ 

ràng, đầy đủ và phù hợp thực tế. 
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3.5 *Các tiêu chí đánh giá được ghi rõ 

ràng, đầy đủ và phù hợp với phạm 

vi, các điều kiện thực hiện và đủ để 

đánh giá tiêu chuẩn thực hiện đơn vị 

năng lực. 

        

3.6 *Hướng dẫn về phương pháp, cách 

thức đánh giá rõ ràng, phù hợp với 

bối cảnh thực tế. 

        

4. Đánh giá chung:......................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

  

  Ngày …. tháng …. năm 20…. 

Người đánh giá 
(ký, ghi rõ họ tên) 

  

Ghi chú: 

1. Các tiêu chí có đánh dấu * có ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia. 

2. Các mức độ đánh giá chung: 

• Đạt yêu cầu: Không phải sửa chữa gì hoặc chỉ cần sửa chữa vài lỗi nhỏ về biên tập; 

• Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa: Phải sửa chữa một số lỗi về cả nội dung chuyên môn và 

biên tập, sau đó trình chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký hội đồng xem xét, nếu thông qua thì 

đạt yêu cầu; 

• Không đạt yêu cầu: Có nhiều lỗi về cả nội dung chuyên môn và biên tập, phải biên soạn lại 

để trình Hội đồng thẩm định lần thứ hai./. 



 

762 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO 

HIỂM THẤT NGHIỆP 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm, 

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 

3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 

số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây được viết tắt là Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP). 

Chương II 

THAM GIA VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 3. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 

số 28/2015/NĐ-CP 

1. Người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người 

lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động 

hoặc hợp đồng làm việc của người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp có hiệu lực. 
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2. Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động đều thuộc đối tượng bắt 

buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng 

lao động có hiệu lực đầu tiên thì khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động đang tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp dẫn đến người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp theo quy định của pháp luật lao động phải lập và nộp 

hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng lao động nêu 

trên. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp nêu trên 

nộp cùng với hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. 

3. Trường hợp trước ngày 01/01/2015 người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao 

động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 

tháng với người lao động và đang thực hiện hợp đồng lao động này, tính đến ngày 

01/01/2015 thời hạn hợp đồng lao động nêu trên còn ít nhất 03 tháng trở lên thì người sử 

dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kể từ ngày 

01/01/2015 trở đi. 

Điều 4. Đóng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 

động quyết định mà mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn hai mươi tháng 

lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm thất 

nghiệp theo mức tiền lương bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015 

trở đi. 

2. Trình tự, thủ tục đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. 

Chương III 

HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Điều 5. Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định tại Điều 15 Nghị 

định số 28/2015/NĐ-CP 

1. Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc 

làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này 

và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là trung tâm dịch vụ việc làm). 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và 

căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử 

dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động. 

3. Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo Mẫu 

số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động. 

4. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời 

hỗ trợ người lao động. 

Điều 6. Từ chối nhận việc làm theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP 

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định là từ chối nhận việc làm mà 

không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
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1. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành 

nghề, trình độ được đào tạo mà người lao động đã ghi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. 

2. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động 

đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. 

3. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc 

làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao 

động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng 

như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động. 

Chương IV 

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

Điều 7. Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 

thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao 

động phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành 

kèm theo Thông tư này cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm gửi lại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

cho người lao động vào ngày trả kết quả theo phiếu hẹn trả kết quả. 

Điều 8. Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau: 

Mức hưởng trợ cấp thất 

nghiệp hằng tháng 
= 

Mức lương bình quân của 06 

tháng liền kề có đóng bảo hiểm 

thất nghiệp trước khi thất nghiệp 

 x 60% 

a) Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian 

gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất 

nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao 

động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 

Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với trường tiểu 

học E với mức lương như sau: từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/8/2014 là 2.000.000 

đồng/tháng, từ ngày 01/09/2014 đến 31/8/2015 là 4.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, từ ngày 

01/1/2015 đến ngày 30/6/2015, bà A nghỉ hưởng chế độ thai sản. Sau đó, do điều kiện hoàn 

cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà A 

đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/7/2015 trường 

tiểu học E ban hành quyết định nghỉ việc cho bà A, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất 

nghiệp của bà A là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có 

đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12/2014). Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 

hằng tháng của bà A là (2.000.000 đồng x 2 tháng + 4.000.000 đồng x 4 tháng)/6 x 60% = 

2.000.000 đồng/tháng. 

Ví dụ 2: Ông Đào Văn B có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 38 tháng (từ ngày 

01/01/2012 đến ngày 28/02/2015), mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 

tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015) là 

8.000.000 đồng/tháng, ông B được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng (thời 
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gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông B tính từ ngày 05/4/2015 đến ngày 04/7/2015). 

Ngày 02/5/2015, ông B giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp 

X (mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 7.000.000 đồng/tháng) và thông 

báo với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Ông B bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp từ ngày 02/5/2015 và được bảo lưu 26 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do ốm đau 

cần phải điều trị dài ngày nên ngày 28/7/2015 ông B thỏa thuận với doanh nghiệp X để 

chấm dứt hợp đồng lao động và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai. Sáu 

tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính mức trợ cấp thất nghiệp của 

ông B là các tháng sau: tháng 12/2014 và tháng 01, 02, 5, 6, 7/2015. Như vậy, mức trợ cấp 

thất nghiệp hằng tháng của ông B là (8.000.000 đồng x 3 tháng + 7.000.000 đồng x 3 

tháng)/6 x 60% = 4.500.000 đồng/tháng. 

b) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần 

mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do 

Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ 

luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do 

người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

Ví dụ 3: Ngày 01/01/2015, ông Trịnh Xuân C giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 

tháng với doanh nghiệp F với mức lương là 70.000.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp F hoạt 

động trên địa bàn thuộc vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính 

phủ là 3.100.000 đồng/tháng. Do đó, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 

ông C là: 20 lần x 3.100.000 đồng = 62.000.000 đồng/tháng. 

Ngày 28/9/2015, ông C thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp F và 

chuyển sang giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với doanh nghiệp G (từ ngày 

01/10/2015 đến 31/12/2015) với mức lương là 80.000.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp G có 

trụ sở chính hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo 

quy định của Chính phủ là 2.150.000 đồng/tháng nhưng ông C không làm việc tại trụ sở 

chính mà làm việc tại chi nhánh, chi nhánh này hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, áp 

dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.400.000 đồng/tháng. Do 

đó, ông C tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp tại tổ chức bảo hiểm xã hội nơi chi nhánh 

hoạt động với mức lương là: 20 lần x 2.400.000 đồng = 48.000.000 đồng/tháng. 

Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp G, ông C nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất 

nghiệp. Như vậy, 60% mức tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi ông C chấm 

dứt hợp đồng lao động là: (62.000.000 đồng x 3 tháng + 48.000.000 đồng x 3 tháng)/6 x 

60% = 33.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của 

ông C tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm ông chấm dứt hợp 

đồng lao động. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông C là 12.000.000 

đồng/tháng (2.400.000 đồng x 5 lần = 12.000.000 đồng/tháng). 

2. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau: 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp 

thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày. 

Ví dụ 4: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, thời gian hưởng trợ cấp 

thất nghiệp của ông D tính từ ngày 11/3/2015 đến ngày 10/6/2015. Như vậy, tháng hưởng 

trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau: 



 

766 

 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 11/3/2015 đến hết ngày 10/4/2015; 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 11/4/2015 đến hết ngày 10/5/2015; 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 11/5/2015 đến hết ngày 10/6/2015. 

3. Trình tự, thủ tục, hình thức chi trả trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. 

Điều 9. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau: 

Thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp được 

bảo lưu 

= 
Tổng thời gian đóng 

bảo hiểm thất nghiệp 
- 

Thời gian đóng bảo hiểm 

thất nghiệp đã hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

2. Các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, bao 

gồm: 

a) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận quyết 

định hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. 

Sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết 

định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện trả hồ sơ cho người lao 

động. Trường hợp sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả mà người lao động không 

đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày cuối cùng của 03 tháng nêu trên, trung tâm dịch vụ việc làm chuyển sổ bảo 

hiểm xã hội của người lao động đó đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý. 

Ví dụ 5: Ông Trần Văn Đ có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, được hưởng 

trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Ngày trả kết quả ghi trong phiếu hẹn trả kết 

quả của ông Đ là ngày 16/3/2015. Tuy nhiên đến hết ngày 18/3/2015 (tức là sau 02 ngày 

làm việc) ông Đ không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy 

định. Do vậy, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ông Đ không đến nhận quyết định 

về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất 

nghiệp của ông Đ. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông Đ được bảo lưu là 36 

tháng. 

b) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ 

cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP. 

Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp của người lao động thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ 

bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Ví dụ 6: Ông Trần Văn S có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, được hưởng 

trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông S tính từ ngày 

20/02/2015 đến ngày 19/5/2015. Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2015 (tức là sau 03 tháng kể từ 

ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp) ông S vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất 

nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp mà ông S được bảo lưu là 12 tháng (tương ứng với 01 tháng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp mà ông S không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp). 



 

767 

 

Ví dụ 7: Bà Lê Thị T có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng, được hưởng trợ 

cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà T tính 

từ ngày 06/7/2015 đến ngày 05/10/2015. Tuy nhiên, đến hết ngày 05/01/2016 (tức là sau 03 

tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp) bà T vẫn không đến nhận tiền trợ 

cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai và thứ ba. Như vậy, bà T đã 

nhận trợ cấp thất nghiệp 01 tháng (tương ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) nên 

thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bà T không còn để bảo lưu. 

Ví dụ 8: Bà Bùi Xuân H có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 29 tháng, bà được hưởng 

trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà 

tính từ ngày 09/3/2015 đến ngày 08/6/2015. Bà H đã nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên 

và bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ hai. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp 

thứ ba bà đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng 

tháng theo quy định nên bà được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ ba. Tuy nhiên, 

đến hết ngày 08/9/2015 (tức là sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất 

nghiệp), bà H vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thứ ba. Như vậy, bà H đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 01 tháng (tương ứng với 12 

tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) và bị tạm dừng 01 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp (tương 

ứng với 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được 

bảo lưu của bà H là 05 tháng. 

c) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa 

giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. 

Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

vào sổ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Ví dụ 9: Ngày 24/3/2015, ông Trần Quang P chấm dứt hợp đồng lao động. Ông P có thời 

gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 47 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 

03 tháng (tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp). Do đó, thời gian ông P được 

bảo lưu là 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông P giao kết hợp đồng lao động có thời 

hạn 03 tháng với doanh nghiệp F (từ ngày 05/9/2015 đến ngày 04/12/2015) và tiếp tục tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp. Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp F, ông P nộp hồ sơ 

đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai. Như vậy, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp mà chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông P là 14 tháng. Nếu đáp 

ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông P được hưởng trợ cấp thất nghiệp với 

thời gian 03 tháng. 

Ví dụ 10: Ông Đỗ Văn G có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 35 tháng, ông được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng và không được bảo lưu tháng lẻ có đóng 

bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. 

d) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp người lao động đang 

hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. 
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Tổ chức bảo hiểm xã hội căn cứ quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của 

người lao động thực hiện việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp vào sổ bảo hiểm 

xã hội cho người lao động theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Ví dụ 11: Ông Nguyễn Văn V có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 38 tháng, ông được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng và được bảo lưu 02 tháng đóng bảo hiểm 

thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này. Thời gian hưởng trợ cấp thất 

nghiệp của ông V tính từ ngày 02/3/2015 đến ngày 01/6/2015 (tháng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thứ nhất từ ngày 02/3/2015 đến ngày 01/4/2015; tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 

hai từ ngày 02/4/2015 đến ngày 01/5/2015; tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 

02/5/2015 đến ngày 01/6/2015). Tuy nhiên, ngày 25/4/2015 ông V thực hiện nghĩa vụ quân 

sự nên bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do đó không được nhận 01 tháng trợ cấp thất 

nghiệp cuối cùng mà được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng. Như 

vậy, tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu của ông V là 12 tháng + 2 tháng 

= 14 tháng. 

Ví dụ 12: Ông Nguyễn Văn L có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, ông được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của 

ông L tính từ ngày 10/3/2015 đến ngày 09/6/2015. Ngày 12/5/2015, ông L thông báo với 

trung tâm dịch vụ việc làm về việc đã tìm được việc làm để trung tâm dịch vụ việc làm thực 

hiện thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thực tế ngày 08/4/2015 ông đã 

thực hiện giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp P, hợp đồng có 

hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, ngày chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông L là 

ngày 08/4/2015. 

Ví dụ 13: Ông Đỗ Văn X có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 13 tháng, ông được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của 

ông X tính từ ngày 03/3/2015 đến ngày 02/6/2015. Tuy nhiên, ngày 25/3/2015 ông X có 

việc làm, như vậy ông X đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên (từ 03/3/2015 

đến ngày 02/4/2015) tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nên thời gian 

đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông X được bảo lưu là 01 tháng. 

3. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được bảo lưu theo quy định tại 

Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 18 và Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP là 

khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tính từ tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cuối 

cùng trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

4. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định có trách 

nhiệm thực hiện thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm 

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp 

thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp 

thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng 

tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm 

trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên; 
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b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác 

nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với 

trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy 

tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ; 

d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề; 

đ) Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 

dưới 03 tháng. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp 

tại các Điểm b, c, d, đ của Khoản này thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy 

quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm 

kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo bản chính hoặc 

bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ 

việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường 

bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các 

trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc 

làm theo quy định. 

Ví dụ 14: Bà Trần Thị T có quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp 06 tháng kể từ 

ngày 02/3/2015 đến ngày 01/9/2015 (ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng 

cụ thể như sau: Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất là ngày nhận trả kết quả, tháng 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 03 đến ngày 07/4, tháng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thứ ba từ ngày 04 đến ngày 06/5, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ tư từ ngày 03 

đến ngày 05/6, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ năm từ ngày 02 đến ngày 06/7, tháng 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ sáu từ ngày 03 đến ngày 07/8). Bà T có quyết định về việc hỗ 

trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian học nghề của 

bà là 03 tháng tính từ ngày 15/4/2015 đến ngày 15/7/2015. Như vậy, chậm nhất vào ngày 

20/4/2015 (sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bà T được hỗ trợ học nghề), bà T phải gửi giấy 

xác nhận của cơ sở dạy nghề về việc đang học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi 

đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba, thứ tư, thứ năm bà 

T không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, đến tháng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thứ sáu bà T phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy 

định. 

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng 

tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm 

trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác 

nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao 

động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 
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Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm 

việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác 

nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến 

trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường 

bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. 

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể 

trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau: 

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ 

cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả; 

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm 

kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp 

thất nghiệp. 

5. Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động 

nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định 

tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc 

thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm. 

Ví dụ 15: Bà Nguyễn Lan Y có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng. 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 02/7/2015 đến ngày 01/8/2015, tháng 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 02/8/2015 đến ngày 01/9/2015, tháng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 02/9/2015 đến ngày 01/10/2015. Sau khi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp tháng đầu tiên, ngày 28/7/2015 bà Y làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp trong khi ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp 

thứ hai của bà Y là ngày 03 đến ngày 05/8/2015. Như vậy, bà Y không phải thực hiện việc 

thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng với trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đi cũng 

như nơi chuyển đến mà không bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

6. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo hằng tháng về 

việc tìm kiếm việc làm khi đã ghi đúng và đầy đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng 

về việc tìm kiếm việc làm và chịu trách nhiệm về nội dung thông báo. 

Chương V 

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ 

Điều 11. Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

Người lao động có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện 

như sau: 

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại trung tâm 

dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Ví dụ 16: Bà Mai Thị K đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Trong thời gian 

hưởng trợ cấp thất nghiệp bà K có nhu cầu học nghề. Như vậy, bà K phải nộp hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương để Trung tâm xem xét, tư 

vấn học nghề, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương quyết 

định việc hỗ trợ học nghề cho bà K. 

2. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng 

không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề 
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nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ 

việc làm ở địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề. 

Ví dụ 17: Ông Nguyễn Văn M làm việc tại tỉnh Bình Dương, có thời gian đóng bảo hiểm 

thất nghiệp liên tục là 11 tháng. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, ông M có nhu cầu học 

nghề tại thành phố Hồ Chí Minh thì ông M nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ 

sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Điều 12. Giải quyết hỗ trợ học nghề 

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của 

người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, 

mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Thời điểm bắt đầu học nghề 

của người lao động sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 

03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định 

về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

2. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao 

động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì được coi là không có nhu cầu 

hỗ trợ học nghề trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề theo quy 

định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động. 

Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 

bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực hiện chi trả tiền hỗ trợ học nghề cho cơ sở 

dạy nghề; 01 bản đến cơ sở dạy nghề để không thực hiện việc dạy nghề cho người lao động; 

01 bản đến người lao động. Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề thực hiện 

theo Mẫu số 20 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hỗ trợ học nghề, 

người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hỗ trợ học 

nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; 

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

4. Sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề 

đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này nếu người lao động không 

đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì trung tâm dịch vụ việc 

làm chuyển sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó đến bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản 

lý. 

5. Hằng tháng, cơ sở dạy nghề lập danh sách và có chữ ký của người lao động đang học 

nghề chuyển tổ chức bảo hiểm xã hội để thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo 

tháng và thời gian thực tế người lao động tham gia học nghề. 

6. Trình tự, thủ tục, hình thức chi trả hỗ trợ học nghề theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam. 
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Chương VI 

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ 

DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Điều 13. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 

Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy 

trì việc làm cho người lao động phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

1. Thông tin chung về đơn vị: Tên; địa chỉ; ngày thành lập; ngành, nghề hoặc lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh, người đại diện. 

2. Tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

3. Tổng số lao động của đơn vị, số lao động có nguy cơ bị cắt giảm tại thời điểm đề nghị hỗ 

trợ (không bao gồm người lao động có giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 

tháng), số lao động đề nghị được hỗ trợ. 

4. Nguyên nhân buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh. 

5. Tổng kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người 

lao động (có dự toán chi tiết kèm theo bao gồm các chi phí để thực hiện phương án đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động). 

6. Cam kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và sử dụng lao động 

theo đúng phương án đã được phê duyệt. 

Điều 14. Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc 

làm 

Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm bao gồm 

các nội dung cơ bản sau: 

1. Thông tin chung về đơn vị: Tên; địa chỉ trụ sở; ngày thành lập; ngành, nghề hoặc lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh, người đại diện. 

2. Danh sách lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc 

làm tại đơn vị và nêu rõ ngành, nghề đào tạo; thời gian đào tạo; địa điểm đào tạo của từng 

người lao động. 

3. Cơ sở đào tạo (ghi rõ cơ sở đào tạo thuộc đơn vị hay liên kết đào tạo, nếu liên kết đào tạo 

đề nghị kèm theo hợp đồng liên kết đào tạo, cơ sở đào tạo phải có đăng ký hoạt động dạy 

nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề). 

4. Hình thức tổ chức đào tạo và dự kiến thời gian khai giảng và bế giảng của khóa học. 

5. Phương án duy trì việc làm cho người lao động sau khi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề bao gồm các nội dung sau: 

a) Số lao động được tiếp tục làm việc hoặc thay đổi vị trí việc làm phù hợp với phương án 

chuyển đổi công nghệ sản xuất kinh doanh; 

b) Cam kết của người sử dụng lao động về việc sử dụng lao động theo đúng phương án. Nếu 

người lao động không được bố trí việc làm thì người sử dụng lao động sẽ phải hoàn trả toàn 

bộ kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

6. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện. 

Điều 15. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 
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duy trì việc làm cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP 

1. Đối với trường hợp khóa đào tạo được thực hiện tại cơ sở dạy nghề thì mức hỗ trợ kinh 

phí cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 

người lao động được tính theo tháng, thời gian học thực tế, mức thu học phí của từng nghề 

hoặc từng khóa đào tạo nghề theo quy định của cơ sở dạy nghề nhưng không quá mức hỗ trợ 

quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP. 

2. Đối với trường hợp khóa đào tạo do người sử dụng lao động thực hiện thì mức hỗ trợ 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cụ thể của 

người lao động được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa 

đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-

CP. 

3. Đối với trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì mức hỗ trợ được 

tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là ½ tháng, từ đủ 15 ngày trở lên thì tính là 01 

tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

để duy trì việc làm cho người lao động. 

Ví dụ 18: Doanh nghiệp N được hỗ trợ kinh phí để đào tạo lắp ráp thiết bị điện tử cho 100 

người lao động. Khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 05/3/2015 đến ngày 15/5/2015 với mức hỗ trợ 

là 600.000 đồng/tháng/người (trong đó: Tháng thứ nhất được tính từ ngày 05/3/2015 đến 

ngày 04/4/2015; tháng thứ hai được tính từ ngày 05/4/2015 đến ngày 04/5/2015). Do đó, 

khóa đào tạo này có số ngày lẻ được tính từ ngày 05/5/2015 đến ngày 15/5/2015. Số ngày lẻ 

này dưới 15 ngày nên được tính là ½ tháng. Như vậy, thời gian doanh nghiệp N được hỗ trợ 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề là 2,5 tháng với tổng số kinh 

phí được hỗ trợ là: 600.000 đồng x 100 người x 2,5 tháng = 150.000.000 đồng. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Thông báo tình hình biến động lao động 

1. Người sử dụng lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc 

về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2015 theo Mẫu số 28 ban 

hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm nêu trên. 

Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày thành lập phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về 

số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban 

hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình 

hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng 

liền trước thời điểm thông báo). 

3. Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay 

với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. 

Điều 17. Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 

1. Báo cáo định kỳ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Khoản 3 

Điều 38 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

Định kỳ 06 tháng, trước ngày 31 tháng 7; định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 01, báo 

cáo về Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo Mẫu số 30 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

2. Báo cáo định kỳ của trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị 

định số 28/2015/NĐ-CP 

a) Trước ngày 03 hằng tháng, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Việc 

làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp trên địa bàn theo Mẫu số 31 ban hành kèm theo Thông tư này (tính theo tháng dương 

lịch của tháng liền trước thời điểm báo cáo); 

b) Định kỳ 06 tháng, trước ngày 15 tháng 7; định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 01, báo 

cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh 

và Xã hội) về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo Mẫu số 

32 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 18. Thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền hỗ trợ học nghề và kinh phí hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 

1. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc giải quyết hưởng các chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan ban hành quyết định về 

việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải ban hành quyết định thu hồi số tiền đã chi sai. 

2. Căn cứ quyết định thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện. 

3. Tiền thu hồi theo quy định tại các Khoản 2 Điều này được chuyển vào Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 19. Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 

1. Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm của người lao động thực hiện theo Mẫu số 01. 

2. Phiếu giới thiệu việc làm cho người lao động thực hiện theo Mẫu số 02 

3. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện theo Mẫu số 03. 

4. Phiếu hẹn trả kết quả của trung tâm dịch vụ việc làm khi người lao động nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được thực hiện theo Mẫu số 

04. 

5. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thực hiện theo Mẫu số 05. 

6. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng hưởng 

trợ cấp thất nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 06. 

7. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục hưởng trợ 

cấp thất nghiệp đối với người lao động đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực 

hiện theo Mẫu số 07. 

8. Đề nghị của người lao động về việc không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08. 

9. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 09. 

10. Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng trợ cấp 

thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 10. 
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11. Giấy giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp 

thất nghiệp về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 11. 

12. Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi với Bảo hiểm 

xã hội cấp tỉnh về việc thực hiện chấm dứt chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động 

thực hiện theo Mẫu số 12. 

13. Đề nghị của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp 

thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến về việc tiếp tục 

thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 13. 

14. Thông báo của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp 

với trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất 

nghiệp thực hiện theo Mẫu số 14. 

15. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu thời gian 

đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động không đến nhận tiền trợ cấp 

thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 15. 

16. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng của người lao động trong thời gian hưởng 

trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 16. 

17. Đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo Mẫu số 

17 

18. Đề nghị hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 18. 

19. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề 

đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 19. 

20. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy quyết định 

hỗ trợ học nghề đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 20. 

21. Xác nhận của trung tâm dịch vụ việc làm về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 21. 

22. Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không được hưởng 

trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 22. 

23. Thông báo của người lao động với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các 

trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định thực hiện theo Mẫu số 23. 

24. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hưởng 

trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện theo Mẫu số 24. 

25. Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội thực hiện theo Mẫu số 25. 

26. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt 

Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm của 

người sử dụng lao động thực hiện theo Mẫu số 26. 

27. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động thực hiện theo Mẫu 

số 27. 

28. Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28. 



 

776 

 

29. Thông báo về tình hình biến động lao động của người sử dụng lao động thực hiện theo 

Mẫu số 29. 

30. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm, 

01 năm thực hiện theo Mẫu số 30. 

31. Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Việc làm 

(Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp hằng 

tháng thực hiện theo Mẫu số 31. 

32. Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Cục Việc 

làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 

tháng đầu năm, 01 năm thực hiện theo Mẫu số 32. 

33. Người sử dụng lao động báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm thực hiện theo Mẫu số 33. 

34. Quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 34. 

35. Quyết định thu hồi tiền hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 35. 

36. Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 36. 

Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015. Các chế độ quy định tại Thông 

tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

a) Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-

CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

b) Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-

BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010. 

3. Những trường hợp tính thời hạn theo dương lịch tại Thông tư này mà ngày cuối cùng của 

thời hạn là ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày 

làm việc liền kề sau ngày nghỉ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động–Thương 

binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Wetsite Bộ LĐTBXH; 

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH; 

- Lưu: VT, VL (30). 

Doãn Mậu Diệp 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 

Phu luc
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 27/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO 

ĐỘNG 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thu thập, 

lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc 

thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật 

Việc làm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm. 

2. Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động. 

3. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật 

Lao động và các văn bản hướng dẫn. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây được viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

5. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây được viết tắt là Ủy 

ban nhân dân cấp huyện). 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh). 

7. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung quy định tại 

Thông tư này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Cơ sở dữ liệu thị trường lao động gồm hai phần là cơ sở dữ liệu Cung lao động và cơ sở dữ 

liệu Cầu lao động: 
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1. Cơ sở dữ liệu Cung lao động gồm các thông tin cơ bản về nhân khẩu học, trình độ giáo 

dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tình trạng hoạt 

động kinh tế của người lao động. 

2. Cơ sở dữ liệu Cầu lao động gồm các thông tin cơ bản về loại hình, ngành nghề kinh 

doanh, việc sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động. 

Chương II 

THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Mục 1: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CUNG LAO ĐỘNG 

Điều 4. Đối tượng thu thập 

Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động. 

Điều 5. Nội dung thu thập 

1. Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc. 

2. Trình độ giáo dục phổ thông. 

3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo. 

4. Đang tham gia hoạt động kinh tế: 

a) Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, 

nơi làm việc, loại hình kinh tế; 

b) Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm 

việc, thời gian thất nghiệp. 

5. Không hoạt động kinh tế theo lý do. 

Điều 6. Thời điểm, thời gian thu thập 

1. Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01 tháng 7 hằng năm. 

2. Thời gian thu thập thông tin 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập quy định tại Khoản 1 

Điều này. 

Điều 7. Phương thức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện những việc sau: 

a) Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong 

sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 4, 

5, 6 theo thôn, bản, ấp, tổ dân phố và tương đương (sau đây được viết tắt là thôn) vào sổ ghi 

chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động (sau đây được viết tắt là sổ Cung 

lao động) ban hành kèm theo Thông tư này từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hằng 

năm; 

b) Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động 

theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 

này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc 

thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện 

những việc sau: 
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a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cung lao động của địa 

phương; 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu 

thập thông tin của người lao động; 

c) Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào 

hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương; 

d) Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của địa phương vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường 

lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 

tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hằng năm. 

Mục 2: THU THẬP THÔNG TIN VỀ CẦU LAO ĐỘNG 

Điều 8. Đối tượng thu thập 

Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động. 

Điều 9. Nội dung thu thập 

1. Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động. 

2. Ngành, nghề kinh doanh chính. 

3. Tiền lương. 

4. Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí 

việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

5. Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

Điều 10. Thời điểm, thời gian thu thập 

1. Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01 tháng 7 hằng năm. 

2. Thời gian thu thập thông tin 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập quy định tại Khoản 1 

Điều này. 

Điều 11. Phương thức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện những việc sau: 

a) Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có 

trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương quy định tại các Điều 8, 9 và 10 vào sổ 

ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động (sau đây được viết tắt là sổ Cầu 

lao động) ban hành kèm theo Thông tư này từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hằng 

năm; 

b) Nhận và bàn giao sổ Cầu lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cầu lao động 

theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều này. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện 

những việc sau: 

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cầu lao động của địa 

phương; 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao 

động; 
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c) Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao 

động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương; 

d) Chuyển tải dữ liệu Cầu lao động của địa phương vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường 

lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01 

tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 hằng năm. 

Mục 3: THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC 

NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 

Điều 12. Đối tượng thu thập 

Đối tượng thu thập thông tin là người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này. 

Điều 13. Nội dung thu thập 

1. Thông tin cá nhân gồm họ và tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ chiếu. 

2. Giấy phép lao động. 

3. Việc làm đang làm gồm các thông tin về vị trí việc làm, mức lương trung bình. 

Điều 14. Thời gian thu thập, phương thức thực hiện 

Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu để thu thập thực hiện theo quy định 

của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Mục 4: THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở 

NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

Điều 15. Đối tượng thu thập 

Đối tượng thu thập thông tin là người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Điều 16. Nội dung thu thập 

1. Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, 

hộ chiếu. 

2. Việc làm tại nước ngoài gồm các thông tin về thời hạn hợp đồng, thời gian xuất cảnh, 

ngành nghề, địa chỉ làm việc. 

3. Thời gian về nước, nguyên nhân. 

Điều 17. Thời gian thu thập, phương thức thực hiện 

Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập thực hiện theo quy định của 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản 

hướng dẫn. 

Chương III 

LƯU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Điều 18. Lưu trữ thông tin thị trường lao động 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã lưu trữ sổ Cung lao động. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện lưu trữ 

sổ Cầu lao động và các báo cáo về thông tin thị trường lao động. 
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3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, quản lý 

thông tin thị trường lao động tại địa phương và chuyển tải dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ 

liệu thị trường lao động Quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu trữ. 

Điều 19. Quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý, bảo mật 

thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi chép trong sổ Cung lao 

động, sổ Cầu lao động. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Cơ sở dữ 

liệu thị trường lao động của địa phương; quản trị, điều hành hoạt động của hệ thống Cơ sở 

dữ liệu thị trường lao động địa phương. 

Sở lao động - Thương binh và Xã hội được cấp tài khoản sử dụng để khai thác Cơ sở dữ liệu 

thị trường lao động và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản được cấp. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Việc làm chủ trì và phối hợp với các cơ 

quan liên quan xây dựng, quản lý và vận hành hoạt động của Cơ sở dữ liệu thị trường lao 

động Quốc gia; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu thị trường lao động. 

Chương IV 

TỔNG HỢP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Điều 20. Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của xã theo 

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 8 hằng năm. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của huyện theo Mẫu số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội trước ngày 30 tháng 8 hằng năm. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động 

của tỉnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cục Việc làm trước ngày 30 tháng 9 

hằng năm. 

4. Việc báo cáo về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và tình hình người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

5. Báo cáo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này được gửi theo đường bưu điện hoặc 

theo đường truyền internet theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Công bố thông tin về thị trường lao động 

1. Thông tin thị trường lao động phải được công bố công khai, đúng thời hạn của từng loại 

thông tin và từng loại đối tượng, trừ những thông tin phải được bảo mật quy định tại Khoản 

2 Điều 28 của Luật Việc làm. 

2. Phương tiện, hình thức công bố thông tin thị trường lao động bao gồm báo cáo thường 

niên, trang thông tin điện tử (Website) và các ấn phẩm khác. 
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3. Người có thẩm quyền công bố thông tin thị trường lao động theo quy định tại Điều 24 của 

Luật Việc làm chịu trách nhiệm về độ tin cậy của thông tin đã công bố. 

4. Thông tin thị trường lao động được người có thẩm quyền công bố theo quy định tại 

Khoản 3 Điều này là thông tin có giá trị pháp lý. 

5. Định kỳ công bố thông tin: Hằng năm. 

Điều 22. Sử dụng thông tin thị trường lao động 

1. Thông tin thị trường lao động được công bố quy định tại Điều 21 Thông tư này là tài sản 

công. Mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin thị trường 

lao động đã được công bố. 

2. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thị trường lao động đã được công bố phải trung thực và 

ghi rõ nguồn gốc của thông tin. 

3. Nghiêm cấm việc sử dụng thông tin thị trường lao động vào những việc phương hại đến 

lợi ích Quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Trách nhiệm của đối tượng cung cấp thông tin thị trường lao động 

Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các 

thông tin được quy định tại các Điều 5 và 9 Thông tư này. 

Điều 24. Trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao 

động 

1. Kiểm tra thông tin về người lao động, ghi sổ theo dõi, nhập dữ liệu và trả lại tài liệu cho 

nơi đã giao. 

2. Giữ gìn, bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan; không sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm hư 

hỏng tài liệu, thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu đã 

nhập, thống kê, báo cáo theo quy định. 

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến 

động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

2. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin 

thị trường lao động theo quy định lại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này và báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 25 Thông 

tư này. 

2. Quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến 

động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông 

tin thị trường lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư này và báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 27. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 



 

784 

 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. 

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 

Thông tư này. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông 

tin thị trường lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư này và báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân bổ ngân sách thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp 

thông tin thị trường lao động. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Giao Cục Việc làm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những việc sau: 

a) Hằng năm xây dựng kế hoạch và dự toán để thực hiện in sổ Cung lao động, sổ Cầu lao 

động, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao 

động; quản lý hệ thống lưu trữ, tổng hợp Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia; 

b) Kiểm tra, giám sát việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của các 

địa phương; 

c) Tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Giao Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện những việc sau: 

a) Hằng năm xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ địa phương thu 

thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng; 

b) Kiểm tra, giám sát việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin về người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

c) Tổng hợp, báo cáo thông tin người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

3. Giao Trung tâm thông tin hướng dẫn xây dựng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho 

hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia. 

Điều 30. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2015. 

2. Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động hết hiệu lực kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 
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vị có liên quan; 

- Lưu: VT, CVL (70 bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hòa 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 

 

 



 

786 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 25/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 

  

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC 

HẠI 

Căn cứ Điều 141 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ 

bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy 

hiểm, độc hại, 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao 

động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. 

2. Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 

thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã sau: 

a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang (bao gồm cả lực lượng làm 

công tác cơ yếu); 

b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội khác; 

c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 

d) Hợp tác xã; 

đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Các tổ chức khác có sử dụng lao động. 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao 

động. 

Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng 

1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau: 
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a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành; 

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc 

hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc 

với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn 

vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt 

là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động). 

2. Mức bồi dưỡng: 

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương 

ứng theo các mức sau: 

- Mức 1: 10.000 đồng; 

- Mức 2: 15.000 đồng; 

- Mức 3: 20.000 đồng; 

- Mức 4: 25.000 đồng. 

b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu 

môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật 

1. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo 

đảm thuận tiện và vệ sinh. 

2. Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (gồm cả đưa vào đơn giá tiền lương) 

thay cho hiện vật bồi dưỡng. 

3. Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung 

tại chỗ được (ví dụ: làm việc lưu động, phân tán, ít người), người sử dụng lao động phải cấp 

hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. 

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của 

người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động. 

4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau: 

a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 

này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được 

hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày 

làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được 

tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên; 

b) Người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở 

mức 1 (10.000 đồng) đối với người lao động làm các công việc không thuộc danh mục 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, nhưng đang làm việc trong môi trường 
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lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh 

cho phép hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

5. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi 

phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp; riêng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập 

nghề thuộc cơ quan nào quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí. 

6. Người lao động làm việc trong các ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ ăn định lượng 

theo quy định của Chính phủ sẽ không được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật theo 

quy định của Thông tư này. 

Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động 

để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc 

hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và 

bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Khi người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật, tăng cường thiết bị an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm 

không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì dừng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. 

2. Tổ chức đo môi trường lao động định kỳ hằng năm. Căn cứ vào kết quả đo môi trường 

lao động hoặc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm, đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ 

sinh lao động để áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng cho từng nghề, công việc 

cụ thể theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với các nghề, công việc có điều kiện lao động phức tạp mà chưa thể xác định ngay mức 

bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, người 

sử dụng lao động phải tổng hợp các chức danh nghề, công việc đề nghị bồi dưỡng bằng hiện 

vật gửi Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp 

quản lý tổng hợp và có ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Bộ Y tế xem xét quyết định mức bồi dưỡng. 

3. Khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức để cải thiện điều kiện lao động, 

thì phải căn cứ vào kết quả mới về môi trường lao động và các yếu tố vi sinh vật có hại để 

điều chỉnh các mức bồi dưỡng đúng theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này. 

4. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, phổ biến nội dung 

Thông tư và quy định của cơ sở mình về việc thực hiện chế độ này đến người lao động. 

5. Chỉ đạo bộ phận y tế cơ sở xây dựng cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng phù hợp với việc 

thải độc và tăng cường sức đề kháng của cơ thể tương ứng với các mức bồi dưỡng. 

6. Nghiêm túc tổ chức việc bồi dưỡng bằng hiện vật, bảo đảm cho người lao động được 

hưởng đầy đủ, đúng chế độ theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ, ngành và địa phương 

1. Tổ chức hướng dẫn triển khai các quy định của Thông tư này đến các doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức thuộc trách nhiệm quản lý. 

2. Tổng hợp các nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật trên cơ sở đề nghị 

của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý và gửi Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Y tế để xem xét, quyết định, gồm có các tài liệu sau: 
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a) Biểu tổng hợp các nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật của 

ngành, địa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Kết quả đo môi trường lao động hằng năm có các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm 

việc của đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động. Đối với các nghề, công việc trực tiếp tiếp 

xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 

này thì không phải kèm theo kết quả đo môi trường lao động. 

3. Tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này đến các đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền được giao. 

Điều 6. Điều khoản thi hành. 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013. 

2. Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2012 của 

Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, 

độc hại hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng TƯ Đảng và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng BCĐ TƯ về phòng, chống tham 

nhũng; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan TƯ các đoàn thể và các Hội; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TƯ; 

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng 

đặc biệt; 

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Hồng Lĩnh 
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- Lưu: VT, ATLĐ (10b), PC. 

  

PHỤ LỤC 1 

BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT THEO ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU 

KIỆN LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

TT Điều kiện lao động Chỉ tiêu về môi trường lao động 
Mức bồi 

dưỡng 

1 Loại IV  

(Nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép. 

Mức 1 

Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền 

nhiễm. 

Mức 1 

Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép. 

Mức 2 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với 

các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 2 

2 Loại V  

(Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép 

Mức 2 

Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền 

nhiễm. 

Mức 2 

Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép; 

Mức 3 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với 

các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 3 

3 Loại VI  

(Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép 

Mức 3 

Trực tiếp tiếp xúc với các gây bệnh truyền nhiễm. Mức 3 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời có yếu tố đặc biệt 

độc hại, nguy hiểm. 

Mức 4 

Có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm đồng thời trực Mức 4 
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tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

  

PHỤ LỤC 2 

MẪU TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG 

HIỆN VẬT 

(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  

TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG 

HIỆN VẬT NĂM ..... 

TT Nghề, công việc Các yếu tố độc 

hại vượt tiêu 

chuẩn cho phép 

Cơ quan thực 

hiện đo và ngày, 

tháng, năm đo 

Mức bồi dưỡng 

đề nghị được 

hưởng 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

…           

            

  

  ………., ngày ….. tháng ........ năm …….. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 25/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 

  

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC 

HẠI 

Căn cứ Điều 141 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ 

bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy 

hiểm, độc hại, 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao 

động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. 

2. Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 

thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã sau: 

a) Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang (bao gồm cả lực lượng làm 

công tác cơ yếu); 

b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội khác; 

c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 

d) Hợp tác xã; 

đ) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở đóng trên lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Các tổ chức khác có sử dụng lao động. 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao 

động. 

Điều 2. Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng 

1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau: 
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a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành; 

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc 

hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc 

với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn 

vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt 

là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động). 

2. Mức bồi dưỡng: 

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương 

ứng theo các mức sau: 

- Mức 1: 10.000 đồng; 

- Mức 2: 15.000 đồng; 

- Mức 3: 20.000 đồng; 

- Mức 4: 25.000 đồng. 

b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu 

môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật 

1. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo 

đảm thuận tiện và vệ sinh. 

2. Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (gồm cả đưa vào đơn giá tiền lương) 

thay cho hiện vật bồi dưỡng. 

3. Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung 

tại chỗ được (ví dụ: làm việc lưu động, phân tán, ít người), người sử dụng lao động phải cấp 

hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. 

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của 

người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động. 

4. Mức bồi dưỡng cụ thể đối với từng người lao động được xác định như sau: 

a) Đối với người lao động đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 

này, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được 

hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày 

làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được 

tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên; 

b) Người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở 

mức 1 (10.000 đồng) đối với người lao động làm các công việc không thuộc danh mục 

nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, nhưng đang làm việc trong môi trường 
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lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh 

cho phép hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

5. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi 

phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp; riêng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập, học nghề, tập 

nghề thuộc cơ quan nào quản lý thì cơ quan đó cấp kinh phí. 

6. Người lao động làm việc trong các ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ ăn định lượng 

theo quy định của Chính phủ sẽ không được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật theo 

quy định của Thông tư này. 

Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động 

để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc 

hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và 

bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Khi người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật, tăng cường thiết bị an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm 

không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì dừng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. 

2. Tổ chức đo môi trường lao động định kỳ hằng năm. Căn cứ vào kết quả đo môi trường 

lao động hoặc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm, đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ 

sinh lao động để áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng cho từng nghề, công việc 

cụ thể theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với các nghề, công việc có điều kiện lao động phức tạp mà chưa thể xác định ngay mức 

bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, người 

sử dụng lao động phải tổng hợp các chức danh nghề, công việc đề nghị bồi dưỡng bằng hiện 

vật gửi Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp 

quản lý tổng hợp và có ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Bộ Y tế xem xét quyết định mức bồi dưỡng. 

3. Khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức để cải thiện điều kiện lao động, 

thì phải căn cứ vào kết quả mới về môi trường lao động và các yếu tố vi sinh vật có hại để 

điều chỉnh các mức bồi dưỡng đúng theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này. 

4. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, phổ biến nội dung 

Thông tư và quy định của cơ sở mình về việc thực hiện chế độ này đến người lao động. 

5. Chỉ đạo bộ phận y tế cơ sở xây dựng cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng phù hợp với việc 

thải độc và tăng cường sức đề kháng của cơ thể tương ứng với các mức bồi dưỡng. 

6. Nghiêm túc tổ chức việc bồi dưỡng bằng hiện vật, bảo đảm cho người lao động được 

hưởng đầy đủ, đúng chế độ theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ, ngành và địa phương 

1. Tổ chức hướng dẫn triển khai các quy định của Thông tư này đến các doanh nghiệp, cơ 

quan, tổ chức thuộc trách nhiệm quản lý. 

2. Tổng hợp các nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật trên cơ sở đề nghị 

của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý và gửi Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Y tế để xem xét, quyết định, gồm có các tài liệu sau: 
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a) Biểu tổng hợp các nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật của 

ngành, địa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Kết quả đo môi trường lao động hằng năm có các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm 

việc của đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động. Đối với các nghề, công việc trực tiếp tiếp 

xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 

này thì không phải kèm theo kết quả đo môi trường lao động. 

3. Tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này đến các đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền được giao. 

Điều 6. Điều khoản thi hành. 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013. 

2. Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2012 của 

Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, 

độc hại hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng TƯ Đảng và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng BCĐ TƯ về phòng, chống tham 

nhũng; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan TƯ các đoàn thể và các Hội; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TƯ; 

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng 

đặc biệt; 

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Hồng Lĩnh 
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- Lưu: VT, ATLĐ (10b), PC. 

  

PHỤ LỤC 1 

BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT THEO ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU 

KIỆN LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

TT Điều kiện lao động Chỉ tiêu về môi trường lao động 
Mức bồi 

dưỡng 

1 Loại IV  

(Nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép. 

Mức 1 

Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền 

nhiễm. 

Mức 1 

Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép. 

Mức 2 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với 

các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 2 

2 Loại V  

(Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép 

Mức 2 

Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền 

nhiễm. 

Mức 2 

Có ít nhất 02 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép; 

Mức 3 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời trực tiếp tiếp xúc với 

các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

Mức 3 

3 Loại VI  

(Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm) 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép 

Mức 3 

Trực tiếp tiếp xúc với các gây bệnh truyền nhiễm. Mức 3 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh cho phép đồng thời có yếu tố đặc biệt 

độc hại, nguy hiểm. 

Mức 4 

Có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm đồng thời trực Mức 4 
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tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. 

  

PHỤ LỤC 2 

MẪU TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG 

HIỆN VẬT 

(Kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  

TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG 

HIỆN VẬT NĂM ..... 

TT Nghề, công việc Các yếu tố độc 

hại vượt tiêu 

chuẩn cho phép 

Cơ quan thực 

hiện đo và ngày, 

tháng, năm đo 

Mức bồi dưỡng 

đề nghị được 

hưởng 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

…           

            

  

  ………., ngày ….. tháng ........ năm …….. 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TƯ 

PHÁP 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-

BTP  

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007   

  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG BẢO 

LÃNH VÀ VIỆC THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO 

ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao 

dịch bảo đảm, 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về 

nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ hoặc với tổ chức sự 

nghiệp như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh cho người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Hợp đồng bảo lãnh) theo hợp 

đồng với doanh nghiệp dịch vụ hoặc với tổ chức sự nghiệp (sau đây gọi là bên nhận bảo 

lãnh) và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh; các nội dung bao gồm: 

1. Hình thức của Hợp đồng bảo lãnh; 

2. Phạm vi bảo lãnh; 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh; 

4. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

5. Xử lý tài sản của bên bảo lãnh; 

6. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

7. Chấm dứt Hợp đồng bảo lãnh; 

8. Thanh lý Hợp đồng bảo lãnh; 
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9. Thời hiệu khởi kiện. 

II. HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 

1. Hình thức của Hợp đồng bảo lãnh 

a) Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản.  

b) Các bên có thể thỏa thuận về việc công chứng Hợp đồng bảo lãnh theo quy định của pháp 

luật về công chứng.  

2. Phạm vi bảo lãnh 

Phạm vi bảo lãnh là toàn bộ những nghĩa vụ sau đây của người lao động (sau đây gọi là bên 

được bảo lãnh), trừ trường hợp bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh có thỏa thuận khác: 

a) Thanh toán tiền dịch vụ và tiền môi giới (nếu có) mà bên được bảo lãnh chưa thanh toán; 

b) Thanh toán chi phí bồi thường thiệt hại do bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng gây ra; 

c) Thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng, nếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài có thỏa thuận về phạt vi phạm; 

d) Thanh toán tiền lãi trong trường hợp chậm thanh toán các khoản tiền thuộc phạm vi bảo 

lãnh được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian 

chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật 

có quy định khác. 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh 

3.1. Quyền của bên bảo lãnh 

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, bên bảo lãnh 

có các quyền sau: 

a) Được bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh và các bên có liên quan thông tin đầy đủ, 

chính xác về quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh; 

b) Yêu cầu bên nhận bảo lãnh thông báo về nơi làm việc, tình hình việc làm, thu nhập, sức 

khoẻ, điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt của bên được bảo lãnh; 

c) Yêu cầu bên nhận bảo lãnh thực hiện đúng các cam kết với bên bảo lãnh và bên được bảo 

lãnh; 

d) Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không 

đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại các điểm 3.4.a, 3.4.b, 3.4.d và 3.4.g Mục này mà gây thiệt hại 

cho bên bảo lãnh thì bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và sử dụng số tiền 

bồi thường thiệt hại đó để bù trừ nghĩa vụ với bên nhận bảo lãnh, nếu có. 

3.2. Nghĩa vụ của bên bảo lãnh  

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, bên bảo lãnh 

có các nghĩa vụ sau: 

a) Chuyển giao giấy tờ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính, năng lực, uy tín của mình và 

các loại giấy tờ cần thiết khác cho bên nhận bảo lãnh; 

b) Vận động, giáo dục bên được bảo lãnh thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký 

kết với bên nhận bảo lãnh; thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, khắc phục thiệt 

hại do bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng gây ra; 
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c) Thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong phạm vi đã cam kết trong trường 

hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ 

trong hợp đồng đã ký với bên nhận bảo lãnh; 

d) Giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận bảo lãnh hoặc người thứ ba theo 

thỏa thuận để xử lý trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không 

đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh. 

3.3. Quyền của bên nhận bảo lãnh 

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, bên nhận bảo 

lãnh có các quyền sau: 

a) Yêu cầu bên bảo lãnh chuyển giao giấy tờ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính, năng 

lực, uy tín của mình và các loại giấy tờ cần thiết khác; 

b) Yêu cầu bên bảo lãnh có các biện pháp vận động, giáo dục bên được bảo lãnh thực hiện 

các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh; 

c) Yêu cầu bên bảo lãnh đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để xử lý trong trường hợp hết 

thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh.  

3.4. Nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh 

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, bên nhận bảo 

lãnh có các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện đúng các cam kết với bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh;  

b) Thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho bên bảo lãnh các quyền và nghĩa vụ của bên 

được bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh; 

c) Thông báo về nơi làm việc, tình hình việc làm, thu nhập, sức khoẻ, điều kiện làm việc, 

điều kiện sinh hoạt của bên được bảo lãnh theo yêu cầu của bên bảo lãnh; 

d) Giữ gìn, bảo quản, không làm hư hỏng, mất giấy tờ, tài liệu chứng minh khả năng tài 

chính, năng lực, uy tín của bên bảo lãnh, nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận bảo 

lãnh giữ giấy tờ, tài liệu này. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh làm hư hỏng hoặc mất 

giấy tờ, tài liệu của bên bảo lãnh thì phải bồi thường thiệt hại; 

đ) Thông báo cho bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi 

phát sinh căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 

163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; nếu bên 

được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ, nhưng không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đó thì bên nhận bảo lãnh phải 

nêu rõ lý do trong thông báo về việc bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ trước thời 

hạn; 

e) Cung cấp cho bên bảo lãnh giấy tờ, tài liệu chứng minh về thiệt hại do bên được bảo lãnh 

gây ra; 

g) Hoàn trả giấy tờ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính, năng lực, uy tín của bên bảo 

lãnh (nếu có) khi Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt. 

4. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh phải thỏa thuận về thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

trong Hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp không thỏa thuận được thì bên bảo lãnh phải thực 
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hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong một thời hạn hợp lý do bên nhận bảo lãnh ấn định, tính từ thời 

điểm bên bảo lãnh nhận được thông báo của bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh. 

5. Xử lý tài sản của bên bảo lãnh 

a) Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ 

được bảo lãnh mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không 

đầy đủ nghĩa vụ. 

b) Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc 

thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh và không đưa tài sản để xử lý theo 

thỏa thuận thì bên nhận bảo lãnh có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khác xử lý tài sản của bên bảo lãnh theo quy định của pháp luật. 

Nếu việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được bảo đảm bằng biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản 

hoặc ký quỹ theo quy định tại Điều 58 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng thì bên nhận bảo lãnh có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo hợp 

đồng cầm cố, thế chấp, ký quỹ mà các bên đã ký kết để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh. 

c) Sau khi đã trừ các chi phí cần thiết cho việc xử lý tài sản, số tiền thu được từ việc xử lý 

tài sản của bên bảo lãnh được dùng để thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh. Trong trường hợp 

ngoài nghĩa vụ bảo lãnh còn có nghĩa vụ khác được bảo đảm bằng tài sản bị xử lý thì việc 

xác định thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch 

bảo đảm. 

Sau khi đã thanh toán xong nghĩa vụ được bảo lãnh mà tiền bán tài sản vẫn còn thì bên bảo 

lãnh được nhận số tiền bán tài sản còn lại đó. Trong trường hợp số tiền bán tài sản không đủ 

để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh thì bên bảo lãnh phải bổ sung tài sản để xử lý, thanh 

toán phần còn thiếu đó. 

6. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Bên nhận bảo lãnh có thể thỏa thuận với bên bảo lãnh về việc cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ 

tài sản của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Nếu các bên không có 

thỏa thuận khác thì tài sản cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ được dùng để bảo đảm thực hiện 

toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh. 

7. Chấm dứt Hợp đồng bảo lãnh 

Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt; 

b) Bên bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh; 

c) Việc bảo lãnh được huỷ bỏ; 

d) Theo thỏa thuận của các bên; 

đ) Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

III. THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 

1. Thời hạn thanh lý Hợp đồng bảo lãnh là ba mươi ngày, kể từ ngày Hợp đồng bảo lãnh 

chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

2. Việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ mức độ 

thực hiện những nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo lãnh của các bên, trách nhiệm 

của các bên (nếu có) do phải thanh lý hợp đồng. 
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Trong các trường hợp chấm dứt bảo lãnh nêu tại điểm c và điểm d khoản 7 Mục II của 

Thông tư này thì việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi 

chung trong văn bản huỷ bỏ việc bảo lãnh hoặc văn bản thỏa thuận chấm dứt bảo lãnh. 

IV. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp Hợp đồng bảo lãnh là hai năm, 

kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh bị xâm 

phạm.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTP ngày 07 

tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc 

bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh 

về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Trung Tụng 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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THỨ TRƯỞNG 
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