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Bộ luật Lao động Mới
Bộ luật Lao động Mới vừa được Quốc hội thông qua 
ngày 20 tháng 11 năm 2019 và sẽ có hiệu lực kể từ 
ngày 1 tháng 1 năm 2021 (“Bộ luật Lao động Mới”). 
Các thay đổi cơ bản bao gồm các vấn đề về làm thêm 
giờ, tuổi nghỉ hưu, tổ chức đại diện người lao động 
tại doanh nghiệp, đối thoại tại nơi làm việc, thương 
lượng tập thể, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và 
lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
Những thay đổi này đòi hỏi người sử dụng lao động 
phải sửa đổi và cập nhật các chính sách và tài liệu về 
lao động và việc làm.  

1.  Làm thêm giờ
Quy định hiện hành cho phép số giờ làm thêm không 
quá 30 giờ trong một tháng và tổng số giờ làm thêm 
không quá 200 giờ trong một năm. Tuy nhiên, người 
sử dụng lao động có thể tổ chức làm thêm đến 300 
giờ trong một năm trong “một số trường hợp đặc 
biệt” sau khi thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động. Bộ luật Lao động Mới 
tăng số giờ làm thêm trong một tháng lên 40 giờ 
nhưng vẫn giữ nguyên thời gian làm thêm giờ tối đa 
trong năm. Ngoài ra, Bộ luật Lao động Mới đã bổ 
sung các trường hợp được xem là “trường hợp đặc 
biệt” được phép tổ chức làm thêm giờ. Ngoài các 
trường hợp theo pháp luật hiện hành, các trường hợp 
được bổ sung thêm bao gồm sản xuất và gia công 
xuất khẩu sản phẩm điện, điện tử và trường hợp giải 
quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật cao. Đối với “công việc cấp bách” 
được phép tổ chức làm thêm giờ, Bộ luật Lao động 
Mới đã quy định chi tiết hơn và xác định rõ trường 
hợp này là do tính chất thời vụ hay thời điểm của 
nguyên liệu.

2. Tuổi nghỉ hưu 
Bộ luật Lao động Mới đã đưa ra lộ trình tăng tuổi 
nghỉ hưu từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với lao động nam 
đến năm 2028 và từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với lao 
động nữ đến năm 2035. Sự thay đổi này là nhằm góp 
phần làm giảm áp lực lên ngân sách bảo hiểm xã hội 
cùng với xu hướng gia tăng tuổi thọ trung bình của 
người lao động, đồng thời giải quyết mối quan ngại 
của một số tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động 

Quốc tế (International Labour Organisation “ILO”) và 
Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UN Women) đối với 
chênh lệch về tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao 
động nữ đã cản trở khả năng được đề bạt vào các vị 
trí quản lý cấp cao của phụ nữ.

3. Tổ chức đại diện người lao động 
tại doanh nghiệp
Bộ luật Lao động Mới đã ghi nhận quyền tự do của 
người lao động trong việc thực hiện quyền thành lập 
hoặc tham gia tổ chức đại diện mà người lao động 
tự do lựa chọn, và tổ chức này không nhất thiết 
phải trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
(“TLĐLĐVN”).

Hiện tại, tất cả các tổ chức công đoàn đều trực 
thuộc TLĐLĐVN. Tuy nhiên, Việt Nam gần đây đã 
ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên 
Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership “CPTPP”) 
và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EU-
Vietnam Free Trade Agreement). Các Hiệp định này 
yêu cầu cam kết của Việt Nam trong việc phê chuẩn 
tất cả các công ước cốt lõi của ILO, bao gồm Công 
ước số 87 về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền Được 
Tổ chức. Để thực hiện Công ước này, Việt Nam phải 
cho phép các tổ chức công đoàn của người lao động 
tại doanh nghiệp tồn tại độc lập với tổ chức công 
đoàn trực thuộc TLĐLĐVN.  

Để thực hiện cam kết này của Việt Nam, Bộ luật Lao 
động Mới lần đầu tiên công nhận sự tồn tại của một 
tổ chức công đoàn độc lập, được gọi là tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp được phép thành lập trong 
một doanh nghiệp và được đăng ký với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp có điều lệ riêng, tự đặt 
ra các nhiệm vụ và mục đích hoạt động riêng. Các 
yêu cầu về số lượng thành viên tối thiểu tham tham 
gia tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tại 
thời điểm đăng ký, thủ tục đăng ký, các quy định về 
quản lý nhà nước về các vấn đề tài chính và tài sản 
của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ 
được quy định tại các văn bản hướng dẫn chi tiết của 
Chính phủ. 
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Người sử dụng lao động có trách nhiệm tôn trọng 
các quyền hợp pháp của tổ chức của người lao động 
tại doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động của tổ chức 
này thông qua việc lấy ý kiến tham khảo trong các 
quyết định về lao động. Bộ luật Lao động Mới có một 
số sửa đổi, bổ sung cho phép tổ chức của người lao 
động tại doanh nghiệp được tham gia vào quy trình 
tham khảo ý kiến trong một số thủ tục lao động mà 
hiện nay những thủ tục đó chỉ yêu cầu tham khảo ý 
kiến các tổ chức công đoàn trực thuộc TLĐLĐVN. 
Các vấn đề quan trọng cần phải tham khảo ý kiến 
của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp 
bao gồm việc xây dựng nội quy lao động, xây dựng 
phương án sử dụng lao động trong trường hợp thay 
đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế làm ảnh 
hưởng việc làm của người lao động, xây dựng chính 
sách thưởng và việc xử lý kỷ luật lao động.  

4. Đối thoại tại nơi làm việc
Bộ luật Lao động Mới đã giảm tần suất đối thoại tại 
nơi làm việc định kỳ xuống tối thiểu một năm một 
lần, đồng thời quy định nội dung đối thoại tại nơi làm 
việc phải bao gồm các nội dung bắt buộc như người 
sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trong trường hợp người lao động thường 
xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng 
lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với nhiều 
người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, 
công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, xây dựng phương án 
sử dụng lao động, xây dựng thang lương và trước khi 
ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động.

5. Thương lượng tập thể
Bộ luật Lao động Mới đã đưa ra một hướng tiếp cận 
mới đối với thương lượng tập thể, chuyển trọng tâm 
từ một phiên đàm phán thành một quá trình tiếp 
diễn. Nếu việc thương lượng tập thể không thành sẽ 
được tiếp nối bằng một cơ chế giải quyết tranh chấp. 
Các bên phải đạt được thỏa thuận trong vòng 90 
ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng tập thể và nếu 
thương lượng tập thể không thành, một trong hai bên 
có quyền tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao 
động theo quy định của pháp luật.  

6. Hợp đồng lao động
Bộ luật Lao động Mới quy định những hình thức mới 
của hợp đồng lao động, góp phần công nhận quan hệ 
lao động trong nhiều trường hợp hơn. Bên cạnh quy 
định hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn 
bản, Bộ luật Lao động Mới nay công nhận hợp đồng 
lao động được giao kết thông qua phương tiện điện 
tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được thể hiện 
dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện 
tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình 
thức tương tự khác tuân theo quy định của Luật Giao 
dịch điện tử. Hợp đồng lao động bằng lời nói bị hạn 
chế hơn và mặc dù chỉ được phép giao kết khi thời 
hạn làm việc dưới một tháng nhưng bị cấm áp dụng 
đối với sử dụng lao động dưới 15 tuổi và người giúp 
việc gia đình.

Việc phân loại hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao 
động Mới chỉ còn hai loại hợp đồng lao động thay 
vì ba loại hợp đồng theo quy định hiện hành. Theo 
Bộ luật Lao động hiện hành, có ba loại hợp đồng lao 
động, bao gồm: (i) hợp đồng lao động theo mùa vụ 
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 
12 tháng; (ii) hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 
12 đến 36 tháng; và (iii) hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn không có ngày kết thúc hợp đồng. Bộ 
luật Lao động Mới đã bãi bỏ loại “hợp đồng lao động 
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định”, và 
hiện tại không có thời hạn tối thiểu cho hợp đồng lao 
động xác định thời hạn. 

Theo quy định hiện hành, việc quy định người sử 
dụng lao động phải ký hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn với người lao động sau khi đã ký hai 
hợp đồng lao động xác định thời hạn đã dẫn đến sự 
lúng túng khi áp dụng trong thực tế, đặc biệt đối với 
người lao động nước ngoài vì giấy phép làm việc của 
họ bị giới hạn trong hai năm. Bộ luật Lao động Mới 
đã làm rõ trường hợp này và cho phép người lao động 
có thể ký kết nhiều hợp đồng lao động xác định thời 
hạn đối với người nước ngoài và người lao động cao 
tuổi.

7.  Thử việc
Bộ luật Lao động Mới có cách tiếp cận thực tế đối với 
thời gian thử việc. Theo đó cho phép người sử dụng 
lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc 
thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc hoặc 
quy định nội dung thử việc trong hợp đồng lao động. 
Nếu các bên lựa chọn quy định nội dung thử việc 
trong hợp đồng lao động và việc làm thử không đạt 
yêu cầu, hợp đồng lao động sẽ tự động chấm dứt. Bộ 
luật Lao động Mới cũng quy định thời gian thử việc 
đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp là 
tối đa 180 ngày, qua đó cho phép doanh nghiệp có 
thể đánh giá chính xác hơn việc liệu cá nhân đó có 
phù hợp với vị trí quan trọng và cấp cao như vậy hay 
không. Thử việc không được áp dụng cho các hợp 
đồng lao động có thời hạn dưới một tháng.
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8. Chấm dứt hợp đồng lao động
Bộ luật Lao động Mới đã linh hoạt hơn trong các quy 
định liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động. 
Hai trường hợp đã được bổ sung liên quan đến việc 
tự động chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm: (i) 
hết thời hạn của giấy phép lao động đối với người lao 
động nước ngoài, và (ii) nếu thỏa thuận thử việc ghi 
trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu 
cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

Người lao động cũng có thể được phép chấm dứt 
hợp đồng lao động dễ dàng hơn. Theo quy định của 
Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động xác định thời hạn muốn 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải 
báo trước 30 ngày và phải có lý do phù hợp với các 
trường hợp luật định. Theo quy định của Bộ luật Lao 
động Mới, người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động xác định thời hạn muốn đơn phương chấm dứt 
hợp đồng chỉ cần tuân thủ thời hạn báo trước là 30 
ngày. 

Người sử dụng lao động cũng được phép đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trong nhiều trường hợp 
hơn. Theo Bộ luật Lao động Mới, người sử dụng lao 
động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động với người lao động vì đã cung cấp thông tin 
không trung thực khi ứng tuyển. Theo Bộ luật Lao 
động hiện hành, người sử dụng lao động sẽ gặp khó 
khăn trong việc sa thải người lao động vì hành vi vi 
phạm này và trong hầu hết các trường hợp chỉ có thể 
xử lý kỷ luật lao động. Bộ luật Lao động Mới cũng 
cho phép người sử dụng lao động được đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đã 
tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày 
làm việc liên tục trở lên. Theo Bộ luật Lao động hiện 
hành, người sử dụng lao động trong trường hợp này 
có thể áp dụng hình thức sa thải, nhưng thực hiện 
việc sa thải so với đơn phương chấm dứt hợp đồng 
sẽ khó khăn hơn nhiều. Điều này là do quá trình sa 
thải đòi hỏi người sử dụng lao động phải triệu tập 
một phiên họp xử lý kỷ luật với sự hiện diện của tổ 
chức công đoàn và người lao động. Trong khi đó, đơn 
phương chấm dứt hợp đồng không yêu cầu thủ tục 
tương tự. 

Bộ luật Lao động Mới cũng quy định rõ hơn các 
trường hợp người sử dụng lao động phải thông báo 
bằng văn bản cho người lao động trong trường hợp 
chấm dứt hợp đồng lao động. Hiện tại, các quy định 
hiện hành không quy định rõ liệu người sử dụng lao 
động có phải thông báo cho người lao động trong 
trường hợp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong 
trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do 
kinh tế hay trong trường hợp người sử dụng lao động 
phải chấm dứt hoạt động, dù trên thực tế có một số 
phán quyết của tòa án yêu cầu người sử dụng lao 
động phải có thông báo cho người lao động trong 
những trường hợp này. Bộ luật Lao động Mới quy 
định người sử dụng lao động phải có thông báo bằng 
văn bản cho người lao động trong mọi trường hợp 
chấm dứt hợp đồng lao động, ngoại trừ các trường 
hợp sau: (i) người lao động bị kết án phạt tù nhưng 

không được hưởng án treo, bị 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; (ii) 
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; (iii) người lao động chết, bị tòa 
án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích 
hoặc đã chết; (iv) 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 nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh 
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; và (v) người lao 
động bị xử lý kỷ luật sa thải.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không 
phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh 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, hợp đồng lao động 
được xem là bị chấm dứt tính từ thời điểm người sử 
dụng lao động có thông báo chấm dứt hoạt động 
hoặc thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc người sử 
dụng lao động 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.

9. Lao động là người nước ngoài
Bộ luật Lao động Mới quy định thời hạn của giấy 
phép lao động là hai năm và chỉ được phép gia hạn 
một lần với thời hạn tối đa là hai năm. Sau đó, lao 
động là người nước ngoài nếu muốn tiếp tục được 
làm việc tại Việt Nam phải làm thủ tục xin cấp giấy 
phép lao động mới. Tuy nhiên, luật không quy định 
rõ là trong trường hợp này liệu người nước ngoài có 
buộc phải xuất cảnh hay không trước khi làm thủ tục 
xin cấp giấy phép lao động mới.



Bộ luật Lao động Mới cũng quy định về điều kiện 
miễn giấy phép lao động cho lao động là người nước 
ngoài. Chính phủ sẽ quy định chi tiết giá trị vốn góp 
của chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty 
trách nhiệm hữu hạn và các cổ đông là thành viên hội 
đồng quản trị của công ty cổ phần để được miễn giấy 
phép lao động. Người nước ngoài kết hôn với người 
Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng 
sẽ được miễn giấy phép lao động. 

10. Xử lý kỷ luật lao động
Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người sử dụng lao 
động chỉ có thể xử lý kỷ luật người lao động nếu hành 
vi vi phạm được đề cập cụ thể trong nội quy lao động 
đã được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động. Nếu người sử dụng lao động không ban hành 
nội quy lao động, hoặc nếu nội quy lao động không 
được đăng ký thì người sử dụng lao động sẽ không 
được thực hiện bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với 
người lao động. Tuy nhiên, theo Bộ luật Lao động 
Mới, người sử dụng lao động có thể xử lý kỷ luật đối 
với người lao động có hành vi vi phạm không chỉ đối 
với quy định trong nội quy lao động, mà còn đối với 
quy định trong hợp đồng lao động hoặc khi pháp luật 
về lao động có quy định. 

Mặc dù việc mở rộng các trường hợp người sử dụng 
được phép áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật như nêu ở 
trên có thể sẽ làm cho người sử dụng lao động không 
tích cực trong việc xây dựng nội quy lao động, Bộ luật 
Lao động Mới vẫn yêu cầu tất cả người sử dụng lao 
động phải có nội quy lao động và người sử dụng lao 
động có từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội 
quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

11. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc
Bộ luật Lao động hiện hành có rất ít quy định về vấn 
đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc - chỉ có quy định 
rằng đây là hành vi bị cấm. Bộ luật Lao động Mới đã 
có những quy định cụ thể hơn về vấn đề này, bao 
gồm bổ sung định nghĩa về hành vi quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc, yêu cầu người sử dụng lao động phải 
xây dựng và thực hiện các giải pháp về phòng, chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc và phải có quy định 
về vấn đề phòng, chống và xử lý quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc như là một nội dung bắt buộc trong 
nội quy lao động. Hành vi quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc cũng được bổ sung là một căn cứ để sa thải 
người lao động. 

12. Các sửa đổi khác
Bộ luật Lao động Mới đã bãi bỏ quy định yêu cầu 
người sử dụng lao động phải đăng ký thang lương, 
bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động. Bộ luật Lao động Mới cũng đưa ra định nghĩa 
mới về mức lương tối thiểu - là mức lương thấp nhất 
được trả cho người lao động làm công việc giản đơn 
nhất nhưng vẫn 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. Theo quy định của Bộ luật 
Lao động Mới, người lao động sẽ được hưởng thêm 
một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, vào ngày liền 
kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh. 

13. Các quy định hướng dẫn sắp 
được ban hành
Trong năm tới, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành các 
nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động Mới. 
Như đã đề cập ở trên, nhiều quy định của Bộ luật 
Lao động Mới cần phải được cụ thể hóa trong các 
quy định hướng dẫn thi hành chi tiết. Luật Công đoàn 
cũng có thể sẽ được sửa đổi để giải quyết việc thành 
lập các tổ chức đại diện người lao động độc lập và 
thực hiện Công ước số 87 của ILO.  

Người sử dụng lao động cần nghiên cứu và thực hiện 
các thay đổi cơ bản đối với các chính sách nhân sự, 
biểu mẫu lao động và mẫu hợp đồng phù hợp với các 
thay đổi nêu trên.

Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp 
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