
Dịch vụ xin cấp visa, 
giấy phép lao động, thẻ 
tạm trú và các dịch vụ 
liên quan đến người lao 
động tại Việt Nam 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa gia tăng, các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách 
thức ngày càng lớn trong việc quản lý lực lượng lao động trên phạm vi nhiều quốc gia, 
mỗi quốc gia lại có những yêu cầu riêng biệt, hoặc việc huy động nhanh chóng lực 
lượng lao động này đến các nơi có nhu cầu cao nhất môt cách thường xuyên trong 
điều kiện giới hạn về thời gian. Giữ chân nhân tài, các tổ chức công đoàn và tổ chức 
bảo vệ người lao động, việc sa thải nhân viên hàng loạt hay nhân viên dư thừa sau các 
giao dịch hợp nhất/sáp nhập hoặc việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tất cả đều yêu cầu 
các doanh nghiệp phải nắm bắt các thông lệ quốc tế tốt nhất và pháp luật lao động 
của mỗi quốc gia để hiểu được các tác động thực tế cũng như dự kiến đối với hoạt 
động của doanh nghiệp.

Việt Nam, với một thập kỷ trên con đường hội nhập với thị trường toàn cầu thông qua 
tư cách thành viên của WTO, đã và đang củng cố vị thế của mình với các hiệp định 
thương mại tự do song phương và đa phương của khu vực như Hiệp định tự do thương 
mại giữa Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA), và đang có những hành động mạnh 
mẽ trong việc thúc đẩy cải cách lao động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 là một dấu mốc quan 
trọng trong chương trình hội nhập kinh tế khu vực ASEAN mà Việt Nam là thành viên. 
AEC, bên cạnh việc mang đến lợi ích cho các thành viên, sẽ gây áp lực cạnh tranh rất 
lớn đối với  lực lượng lao động Việt Nam.

Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách hàng?
Trên cơ sở kết hợp các dịch vụ xin cấp visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú và các 
dịch vụ liên quan đến lao động, KPMG Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng 
kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực từ đội ngũ tư vấn đến từ các lĩnh vực Pháp lý, 
Thuế và Nhân sự của chúng tôi để giải quyết các vấn đề và yêu cầu cụ thể về lao 
động của doanh nghiệp.



Dịch vụ tư vấn luật lao động/việc làm và 
dịch vụ xin cấp visa, giấy phép lao động, 
thẻ tạm trú

Tranh chấp lao động
Mục tiêu của các doanh nghiệp là đạt được sự đồng thuận với người lao động trong các vấn 
đề tranh chấp. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp:

– Trao đổi với người lao động

– Soạn thảo tài liệu cần thiết để giải quyết tranh chấp hoặc chấm dứt quan hệ lao động

– Hành động đơn lẻ hoặc phối hợp

– Làm việc với đại diện của công đoàn hoặc các cơ quan quản lý lao động

– Thực hiện các quy trình và thủ tục trọng tài hoặc hòa giải 

– Tham gia tố tụng về lao động, làm việc cùng với luật sư do doanh nghiệp chỉ định 

Dịch vụ xin cấp visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao 
động nước ngoài 
– Giấy phép lao động 

– Visa

– Thẻ tạm trú
Ngoài ra, KPMG Legal có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý lực lượng lao động toàn cầu thông 
qua việc soạn thảo hoặc rà soát các tài liệu liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam, ví dụ như:

– Thư bổ nhiệm của người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp 

– Thư mời làm việc, hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận không canh tranh

– Hợp đồng với người nước ngoài hoặc hợp đồng thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
kỹ thuật, giáo dục, đào tạo nghề và y tế, vv. liên quan đến lao động nước ngoài

– Thư xác nhận tư cách nhà quản lý, điều hành, chuyên gia và kỹ thuật viên 

– Thư xác nhận miễn giấy phép lao động cho nhân viên nước ngoài thuộc đối tượng được miễn

Dịch vụ tổng quát
– Soạn thảo và đàm phán hợp đồng 

lao động

– Tái cấu trúc lực lượng lao động

– Tư vấn Kế hoạch sở hữu cổ phiếu 
cho người lao động (ESOP) và các 
chương trình thưởng khác liên quan 
đến lao động

– Giữ chân nhân tài và hợp nhất lực 
lượng lao động sau các giao dịch 
hợp nhất, sáp nhập

Dịch vụ tuân thủ
– Tư vấn nội dung Nội quy lao động hoặc Sổ tay 
nhân viên để đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt 
Nam và hỗ trợ việc đăng ký Nội quy lao động với 
cơ quan quản lý lao động nếu được yêu cầu

– Hỗ trợ soạn thảo chính sách đánh giá kết quả lao 
động 

– Hỗ trợ soạn thảo thang lương, bảng lương và các 
báo cáo lao động định kỳ

– Tư vấn các quy trình giải quyết vi phạm về luật 
lao động, đình chỉ hoặc chấm dứt lao động

– Tư vấn thành lập và hoạt động của công đoàn

– Rà soát việc tuân thủ luật lao động 

– Hỗ trợ trong quá trình thanh tra lao động



Dịch vụ tuân thủ thuế thu nhập cá nhân 
và giải quyết khiếu nại với cơ quan thuế

Dịch vụ tuân thủ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) – 
Quản lý nghĩa vụ tuân thủ thuế
– Hỗ trợ tuân thủ thuế định kỳ theo tháng/quý/năm cho người sử 
dụng lao động và người lao động theo thư phái cử/hợp đồng lao 
động

– Tính lương và thuế tại Việt Nam cho người lao động vẫn hưởng 
lương ở công ty mẹ

– Tính bảo hiểm bắt buộc cho người lao động có hợp đồng lao 
động tại Việt Nam

– Chuẩn bị tờ khai thuế và hướng dẫn nộp thuế

Rà soát việc tuân thủ thuế TNCN
– Rà soát bảng tính thuế TNCN và các tài liệu phải nộp theo luật 
định do đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp chuẩn bị trước khi 
nộp cho cơ quan thuế

– Xác định các thiếu sót và sai sót trong việc xác định thu nhập và 
lợi ích tính thuế, các khoản được giảm trừ

– Đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn điều chỉnh sai sót cho bộ 
phận liên quan của doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn về thuế TNCN – Lập kế hoạch chiến 
lược và tối ưu hóa chi phí thuế
– Phác thảo một số chiến lược để doanh nghiệp xem xét khi tái cấu 

trúc các gói thu nhập để tối ưu hóa chi phí tuân thủ thuế và các 
khoản đóng góp bắt buộc theo luật định

– Thực hiện ý tưởng và phương pháp mà doanh nghiệp lựa chọn

– Hỗ trợ phát triển các chính sách, thủ tục và tài liệu cần thiết cho 
việc tái cấu trúc hiệu quả về chi phí thuế và lao động

– Nộp hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần đối với các nhân không cư trú tại Việt Nam thông qua 
việc xem xét tình trạng cư trú thuế của cá nhân và các điều kiện 
luật định để được hưởng miễn thuế và/hoặc xử lý thuế áp dụng 
cho cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Giải quyết vấn đề trong thanh tra/kiểm tra thuế, khiếu nại về thuế đồng 
nghĩa với việc doanh nghiệp đang đối mặt với sự không chắc chắn và 
phức tạp. Với kinh nghiệm của mình, KPMG sẽ giúp doanh nghiệp kiểm 
soát các vấn đề nảy sinh trong quá trình thanh tra/kiểm tra thuế, khiếu 
nại về thuế bằng các dịch vụ sau:
– Chuẩn bị trước khi có thanh tra/kiểm tra (về chiến lược thanh tra/

kiểm tra thuế, rà soát việc tuân thủ thuế)

– Hỗ trợ trong quá trình cơ quan thuế thực hiện thanh tra/kiểm tra

– Rà soát sau thanh tra/kiểm tra thuế

– Hỗ trợ giải quyết khiếu nại về thuế

Dịch vụ giải quyết các vấn đề khiếu nại và tranh chấp
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