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Loại HĐLĐ 

(điều 22) 

 

 Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ 

hết hạn, nếu không ký HĐLĐ mới:  

HĐLĐ < 12 tháng trở thành không 

xác định.  

 

 Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ 

hết hạn, nếu không ký HĐLĐ mới:  

HĐLĐ < 12 tháng trở thành xác 

định thời hạn 24 tháng 

 NSDLĐ có quyền thỏa thuận bằng 

văn bản với NLĐ về nội dung, thời 

hạn bảo vệ bí mật kinh doanh và 

việc bồi thường 

. 
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Nội dung 

HĐLĐ  

(điều 23) 

 
 

Chương III: Hợp Đồng Lao Động 



 
 

Thử việc  

(điều 26, 28) 

 

 

 Tiền lương trong thời gian thử việc 

bằng 70% mức lương 

 

 HĐLĐ mùa vụ thì không phải thử 

việc. 

 Tiền lương trong thời gian thử việc 

bằng 85% mức lương. 

 

 

Chuyển NLĐ 

làm công 

việc khác 

(điều 31) 

 

 

 

 Tiền lương công việc mới bằng 70% 

mức tiền lương cũ  

 

 Tiền lương công việc mới bằng 85% 

mức tiền lương cũ 
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Chương III: Hợp Đồng Lao Động 



 

. 

 NLĐ làm việc không trọn thời gian 

được hưởng các quyền và nghĩa vụ 

như NLĐ làm việc trọn thời gian 

Lao động 

không trọn 

thời gian  

(điều 34) 

 
 

Chấm dứt 

HĐLĐ 

(điều 36, 47) 

 

 

 

 

 Khi HĐLĐ hết hạn: không được 

chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ là cán 

bộ đoàn đang trong nhiệm kỳ công 

đoàn 

 Trong thời hạn 15 ngày làm việc 

trước khi HĐLĐ hết hạn, phải báo 

cho người lao động biết thời điểm 

chấm dứt hợp đồng 
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Chương III: Hợp Đồng Lao Động 



NLĐ đơn 

phương 

chấm dứt 

HĐLĐ 
(điều 37) 

 Thời hạn thông báo là 3 ngày làm 

việc đối với HĐLĐ dưới 12 tháng, 

30 ngày làm việc đối với HĐLĐ xác 

định thời hạn 12-36 tháng, 45 ngày 

làm việc đối với HĐLĐ không xác 

định thời hạn. 

 

 

 Thời hạn thông báo là 3 ngày làm 

việc đối với HĐLĐ dưới 12 tháng, 

30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời 

hạn 12-36 tháng, 45 ngày đối với 

HĐLĐ không xác định thời hạn. 

 
 

 Sau khi thống nhất với Công đoàn 

cơ sở hoặc 

 Sau 30 ngày báo cho cơ quan quản 

lý nhà nước trong các trường hợp 

sau: khi NLĐ đã điều trị ốm đau dài 

ngày theo quy định +thường xuyên 

không hoàn thành công việc+ bị 

hình thức kỹ luật sa thải 

 NLĐ không có mặt tại nơi làm việc 

sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

hết hạn tạm hoãn HĐLĐ 

 Không đề cập đến việc thống nhất 

với Công đoàn cơ sở hoặc thông 

báo với cơ quan quản lý nhà nước 

 Báo cho NLĐ biết trước 3 ngày làm 

việc khi NLĐ đã điều trị ốm đau dài 

ngày theo quy định 

NSDLĐ đơn 

phương 

chấm dứt 

HĐLĐ 

 (điều 38) 
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Chương III: Hợp Đồng Lao Động 



NSDLĐ đơn 

phương 

chấm dứt 

HĐLĐ trái 

pháp luật 

 (điều 42) 

 Trường hợp không muốn nhận  lại 

NLĐ phải bồi thường tiền lương 

những ngày không làm việc + trợ 

cấp thôi việc  + 2 tháng tiền lương 

theo HĐLĐ + thỏa thuận bồi 

thường thêm 

 Trường hợp không muốn nhận  lại 

NLĐ phải bồi thường tiền lương 

những ngày không làm việc, BHXH, 

BHYT + trợ cấp thôi việc  + 2 tháng 

tiền lương theo HĐLĐ + thỏa thuận 

bồi thường thêm ít nhất bằng 2 

tháng lương 

 Vì lý do kinh tế NSDLĐ không thể 

giải quyết việc làm mà phải cho 

NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp 

mất việc cho NLĐ và phải thông báo 

trước 30 ngày cho cơ quan quản lý 

nhà nước 

 

Thay đổi cơ 
cấu, công 

nghệ hoặc vì 
lý do kinh tế 

 (điều 43) 
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Chương III: Hợp Đồng Lao Động 



 

Hợp đồng lao 

động vô hiệu  

 (điều 50) 

 

 

 

 

 Toàn bộ nội dung HĐLĐ trái pháp 

luật 

 Người ký kết HĐLĐ không đúng 

thẩm quyền 

 Công việc trong HĐLĐ là công việc 

bị pháp luật cấm 

 Nội dung HĐLĐ hạn chế quyền gia 

nhập và hoạt động công đoàn  của 

NLĐ 

. 

. 
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Chương III: Hợp Đồng Lao Động 



Chương III: Cho Thuê Lao Động 

 

Cho thuê lại 

lao động là 

gì? 

 (điều 53) 

 Cho thuê lại lao động là việc NLĐ được tuyển bởi một doanh nghiệp 

(DN) sau đó làm việc và chịu sự điều hành của doanh nghiệp khác 

nhưng vẫn duy trì mối quan hệ lao động với doanh nghiệp trước 

BLLĐ MỚI 

 Doanh nghiệp cho thuê lao động phải ký quỹ 

 Thời hạn cho thuê lao động không quá 12 tháng 

 Các công việc thực hiện cho thuê lao động phải nằm trong danh mục 

do chính phủ quy định 

 

Yêu cầu đối 

với DN cho 

thuê lao  

động 

 (điều 54) 

 



 

 

Hợp đồng 

cho thuê lại 

lao động  
 

(điều 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hợp đồng cho thuê lao động gồm các nội dung: 

Nơi làm việc, vị trí việc làm cần thuê lao động, nội dung công việc, 

yêu cầu cụ thể đối với NLĐ thuê lại 

 Thời hạn, thời gian bắt đầu công việc 

 Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi 

Nghĩa vụ của mỗi bên đối với NLĐ  

 Quyền, lợi ích của NLĐ trong hợp đồng cho thuê không thấp hơn so với 

hợp đồng lao động đã ký với NLĐ 

BLLĐ MỚI 

Chương III: Cho Thuê Lao Động 



BLLĐ MỚI 

 Thông báo cho NLĐ biết nội dung của hợp đồng cho thuê 

 Ký HĐLĐ với NLĐ và thực hiện nghĩa vụ của NSDLĐ theo quy định 

 Lập hồ sơ số lao động cho thuê, số doanh nghiệp đã thuê, phí cho thuê 

và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước 

 Xử lý kỷ luật lao động khi NLĐ vi phạm kỷ luật đối với DN thuê lại 

 

Quyền, nghĩa 

vụ của DN 

cho thuê lao 

động 

 (điều 56) 

 
 

Quyền, nghĩa 

vụ của bên 

thuê lao 

động 

 (điều 57) 

 

 Thông báo, hướng dẫn nội quy lao động và các quy chế khác cho NLĐ  

 Không phân biệt đối xử NLĐ thuê lại với NLĐ chính thức 

 Không được chuyển NLĐ thuê lại cho NSDLĐ khác 

 Thỏa thuận với DN cho thuê việc tuyển dụng chính thức NLĐ thuê lại 

 Cung cấp chứng cứ vi phạm kỷ luật của NLĐ cho DN cho thuê lao động 

Chương III: Cho Thuê Lao Động 



BLLĐ MỚI 

 Thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết 

 Chấp hành các chỉ dẫn, nội quy, kỷ luật lao động của bên thuê lại lao 

động 

 Thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định 

 Thỏa thuận ký kết HĐLĐ với bên thuê lại sau khi hết hạn HĐLĐ hoặc 

sau khi thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ với doanh nghiệp cho thuê 

 

 

Quyền, 

nghĩa vụ của 

người lao 

động thuê 

lại 

 (điều 58) 

Chương III: Cho Thuê Lao Động 



 

Đối thoại nơi 

làm việc  

(điều 63) 

 

 Mục đích nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa 

NSDLĐ và NLĐ để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc 

 Thực hiện định kỳ 3 tháng 1lần hoặc theo yêu cầu của 1 bên 

 

 

Thương 

lượng tập thể  

(điều 66) 
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 Mục đích nhằm : 

 Xây dựng quan hệ lao động 

 Xác lập các điều kiện lao động làm căn  cứ để ký thoả ước lao động 

tập thể 

Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động 

 Thời hạn 7 ngày khi nhận được yêu cầu phải tiến hành thỏa thận thời  

gian bắt đầu họp thương lượng nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày 

nhận yêu cầu 

Chương V:  Đối Thoại Nơi Làm Việc,  

       Thương Lượng Tập Thể 



 

Hình thức trả 

lương 

 (điều 94) 
 

 NSDLĐ phải đăng ký với cơ quan 

quản lý nhà nước và phải được 

duyệt trước khi thực hiện trong 

doanh nghiệp. 

 Trường hợp thay đổi hình thức trả 

lương phải thông báo cho NLĐ biết 

trước 10 ngày 

  Thông báo cho NLĐ biết hình 

thức trả lương 

 

Thang bảng 

lương 

 (điều 93) 

 

 Bãi bỏ việc NSDLĐ đăng ký thang 

bảng lương mà chỉ gửi cho cơ quan 

quản lý nhà nước biết và giám sát thực 

hiện 
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Chương VI: Tiền Lương 



 

Tiền lương 

làm thêm giờ, 

làm việc ban 

đêm 

 (điều 97) 

 

 Vào ngày nghỉ lễ, nghỉ có hưởng 

lương bằng 300% tiền lương 

ngày bao gồm tiền lương ngày 

nghỉ lễ, nghỉ có hưởng lương 

 NLĐ làm thêm ngoài giờ vào 

ban đêm được trả thêm 30% 

tiền lương của công việc đang 

làm  vào ban ngày 

 Vào ngày nghỉ lễ, nghỉ có hưởng 

lương bằng 300% tiền lương ngày 

không bao gồm tiền lương ngày nghỉ 

lễ, nghỉ có hưởng lương 

 NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm được 

trả : tiền lương làm thêm giờ vào ban 

ngày + 30% tiền lương của ngày làm 

việc bình thường + 20% tiền lương 

của công việc  làm  vào ban ngày 

Chương VI: Tiền Lương 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 



 

Thời giờ làm 

việc bình 

thường 

 (điều 104) 

 

 Thời giờ làm việc không quá 8 

giờ/ngày và 48 giờ/tuần  

 Trường hợp thời giờ làm việc theo 

tuần thì không quá 48 giờ/ tuần nhưng 

không quá 10giờ/ ngày 

 Thời giờ làm việc không quá 8 

giờ/ngày hoặc 48 giờ/tuần  

 Trường hợp thời giờ làm việc 

theo tuần thì không quá 48 

giờ/ tuần 

  Giờ làm việc vào ban đêm 

được tính: phía Bắc từ 22 giờ 

đến 6 giờ, phía Nam từ 21 giờ 

đến 5 giờ 

 Giờ làm việc vào ban đêm được tính 

từ 22 giờ đến 6 giờ 

 

Giờ làm việc 

ban đêm 

 (điều 105) 

 

 

Chương VII: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 



 NLĐ được nghỉ 10 ngày/năm 

hưởng nguyên lương. Trong đó tết 

Âm lịch được nghỉ 5 ngày 

 

 Lao động là người nước ngoài 

được nghỉ thêm 1 ngày tết cổ 

truyền và 1 ngày quốc khánh của 

nước họ 

  NLĐ được 9 ngày/năm hưởng 

nguyên lương. Trong đó tết Âm lịch 

được nghỉ 4 ngày 

 

Nghỉ lễ, tết 

 (điều 115) 

 

 

 

 

Làm thêm 

giờ 

 (điều 106) 

 

  Số giờ làm thêm không quá 4 

giờ/ngày, 200 giờ/năm 

 Số giờ làm thêm không quá 50% số 

giờ của ngày làm việc, không quá 

30 giờ/ tháng, 200 giờ/năm 
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Chương VII: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi 



 
 
 

Nội quy lao 

động 

 (điều 119-122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trước khi ban hành nội quy lao 

động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến 

của tổ chức đại diện tập thể (trường 

hợp DN không có công đoàn) 

 Trong thời hạn 7 ngày cơ quan 

quản lý nhà nước phải phản hồi cho 

DN trường hợp cần sửa đổi bổ sung 

 Nội quy lao động có hiệu lực sau 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ 

quan cấp tỉnh nhận hồ sơ đăng ký 

 DN có dưới 10 lao động không phải 

bắt buộc có nội quy lao động 

Chương VIII: Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm  

         Vật Chất 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 

 Trước khi ban hành nội quy lao 

động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến 

của Ban chấp hành Công đoàn cơ 

sở 

 Trong thời hạn 10 ngày cơ quan quản 

lý nhà nước phải phản hồi cho DN 

trường hợp cần sửa đổi bổ sung 

 Nội quy lao động có hiệu lực sau thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan cấp 

tỉnh nhận hồ sơ đăng ký 

 DN có dưới 10 lao động không phải 

bắt buộc có nội quy lao động 

 



 Tối đa không quá 6 tháng kể từ 

ngày xảy ra vi phạm. Trường hợp 

liên quan trực tiếp đến tài chính, tài 

sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh 

doanh thì thời hiệu xử lý tối đa 

không quá 12 tháng 

 Tối đa là 3 tháng, trường hợp 

đặc biệt cũng không quá 6 

tháng 

 

Thời hiệu xử 

lý vi phạm kỷ 

luật 

 (Điều 124) 
 

 

Xử lý kỷ luật 

sa thải 

 (Điều 126) 

 

 

 

 NLĐ có hành vi trộm cắp, đánh bạc, 

cố ý gây thương tích, sử dụng ma 

túy tại nơi làm việc, xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ 

 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 

Chương VIII: Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm  

         Vật Chất 



 

Bồi thường 

thiệt hại 

 (Điều 130) 

 

 

 

 Trường hợp NLĐ gây thiệt hại với 

giá trị không quá 10 tháng lương 

tối thiểu vùng thì phải bồi thường 

nhiều nhất là 3 tháng tiền lương 

 Trường hợp làm mất dụng cụ, thiết 

bị tài sản phải bồi thường một phần 

hay toàn bộ giá thị trường,nếu có 

hợp đồng trách nhiệm phải bồi 

thường theo hợp đồng 

 Trường hợp gây thiệt hại không 

nghiêm trọng thì bồi thường nhiều 

nhất là 3 tháng tiền lương 

 Trường hợp làm hư hỏng dụng cụ, 

thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại 

tài sản thì phải bồi thường theo quy 

định của pháp luật 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 

Chương VIII: Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm  

         Vật Chất 



Chương X, XI, XII: Những Quy Định Khác 

 Được nghỉ trước và sau khi sinh là 6 

tháng 

 Có thể trở lại làm việc sau khi đã 

nghỉ ít nhất được 4 tháng thai sản 

và có giấy chứng nhận của bác sĩ 

 Đến ngày 1 tháng 5 2013 mà lao 

động nữ đang trong thời gian nghỉ 

thai sản sẽ được hưởng chế độ 

theo BLLĐ mới 

  Được nghỉ trước và sau khi sinh là 

4 tháng 

 Có thể trở lại làm việc sau khi đã 

nghỉ ít nhất được 2 tháng thai sản 

và có giấy chứng nhận của bác sĩ 

 

Lao động nữ 

nghỉ thai sản 

 (Điều 157) 

 

 
 

 

Giấy phép lao 

động cho 

NNN 

 (Điều 173) 

  Theo thời hạn của HĐLĐ nhưng 

không quá 36 tháng 

 Thời hạn tối đa là 2 năm 

 Bỏ phần miễn giấy phép lao động 

cho người nước ngoài làm việc 

dưới 3 tháng tại Việt Nam 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 



 
 

Lao động là 

người giúp 

việc trong gia 

đình 

 (Điều 179-183) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NSDLĐ phải ký kết HĐLĐ bằng văn bản với người giúp việc 

 Thời hạn của HĐLĐ do hai bên thỏa thuận.Một bên có quyền đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước 15 ngày 

 NSDLĐ trả cho người giúp việc khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định 

 Trả tiền tàu xe khi người giúp việc thôi việc, trừ trường hợp người giúp 

việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 

 Người giúp việc phải bồi thường theo thỏa thuận hoặc quy định của 

pháp luật nếu làm hỏng, mất tài sản của NSDLĐ 

 Nghiêm cấm NSDLĐ giao việc cho người giúp việc không theo HĐLĐ và 

giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc 

BLLĐ MỚI 

Chương X, XI, XII: Những Quy Định Khác 



 

Tuổi nghỉ 

hưu hưởng 

lương BHXH 

 (Điều 187) 
 

 NLĐ đến tuổi nghỉ hưu khi nam đủ 

60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi 

 NLĐ đến tuổi nghỉ hưu khi nam đủ 

60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi 

 NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật cao, làm công tác quản lý có 

thể nghỉ hưu cao hơn tuổi quy định 

5 năm 

Chương X, XI, XII: Những Quy Định Khác 

BLLĐ MỚI BLLĐ HIỆN HÀNH 



Nội Dung 
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Tổng Quan Bộ Luật Lao Động Việt Nam Mới 

Những Thay Đổi Chính Trong Bộ Luật  
Lao Động 

Kết Luận 



1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ BLLĐ MỚI 

 

2. DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ CHO NĂM 2013 KHI BLLĐ 

MỚI CÓ HIỆU LỰC ? 

C. Kết Luận 



Nhận Xét Chung Về BLLĐ Mới 

1. Giải quyết được một số tồn đọng trong BLLĐ hiện hành 

2. Nhân bản hơn, bảo vệ người lao động 

3. Tăng thêm nhiều quyền lợi cho người lao động 

4. Tăng thêm nhiều trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp 

5. Có thể dẫn đến thiếu nguồn nhân lực khi nghỉ thai sản quá dài 

6. Có thể dẫn đến thiếu nguồn chi từ quỹ Bảo hiểm 

7. Cho thuê lao động: hợp theo xu hướng của thế giới nhưng còn 

nhiều hạn chế và khác biệt so với các nước khu vực và trên 

thế giới 
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1. Xem xét lại nội dung Nội quy lao động, Thỏa ước Lao động 

tập thể 

2. Điều chỉnh nội dung hợp đồng lao động cho phù hợp 

3. Nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ nhà tư vấn trước khi 

cho nhân viên thôi việc 

4. Có kế hoạch dự phòng cho nhân sự nữ khi nghỉ thai sản 

5. Xem xét kỹ kế hoạch sản xuất để tránh việc làm thêm 

ngoài giờ quá quy định (không quá 30 giờ/tháng) 

6. Khi thuê lại lao động đã chính thức được công nhận, 

doanh nghiệp nên xem xét đến việc thuê ngoài nguồn nhân 

lực không trọng yếu và sử dụng theo thời vụ để quản lý rủi 

ro và chi phí nhân công một cách tốt nhất. 

Doanh Nghiệp Cần Chuẩn Bị Gì? 
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Q&A 
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